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PREF ACÃO DA PRESENTE EDICÃO. • o 

Entendimento e linguagem são dous irmãos gemeos, e gemeos 

unidos em um s6 corpo por orgãos commuos, e por tal disposi

são, que a nutri~ão e vida de um alimenta sempre, e vivifica 
o outro; assim como a_s enfermid~des de cada um.delles passam 

logo, e se communicam a ambos. 

A bistoria da civilisação de um povo não é mais do que a 

historia do seu progresso intellectual; e nesta historia é a da lin

guagem urn:.t parte integrante, ou para melhor dizer, essencial. 

Seguindo as differentes phases da cultura intellectual dopo

vo por tuguez, pode a sua lingua considerar -se corno tendo já pas
sado por tres idades bem distinctas. - A primeira comprehende 
desde a origem della, desde a primeira combinasão de seus ele-· 

rnenta,s, até formar um systema completo, unido, e distincto 

de outro qu alquer ~ ainda que derivado da mesma raiz. E stende

se desde os tempos ~nteriores á fundação da monarchia até aos 

fins do seéulo 15 .U e pode chamar-se iclade ante-classica. - A 2 . a 

comprehende o período em que o systema da linguagem come

çou a desbasta r-se, e a pulir- se, até ~e tornar elegante, fl exi

vel, e apta para todos os generos de escrever, isto é, para ex
primir com propriedade e energia as mais delicadas concepções 

do entendimento. Corre desde os princípios do 16.0 secu lo até 

ao p rimeiro quartel do 17.0 E' a idade Classica.- A3 .a abra

s-a a epocha, em que n lingua degenerou daquella pureza e .ele

gancia da idade anterior, ou por nella se admiltirem sem di~-
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cernimento vozes estrannas, ou por se applicar a exprimit· pen

samentos :int•rincados, mal definidos, e dedusidos contra as re

gras da recta rasão.- A estas tres itlad es poderão talvez os que 

depois de n6s vierem accrescentar uma quarta, que não sei se 

diga deverão chamar idade da 1·eslat!ra~ão, e cujos principias 

devem ser contados, quando mui to, çlos fins do seculo } B. 0 

A idade ante-classica apesaT de mais antiga, ou talvez por 

isso mesmo, é de todas a menos estu.dada, e menos conhecida. 

Mui judiciosamente o advertiu um illustre erudito de nossos dias 

.''quando escreveu (*).- .. Reparo, e com toda ajustiça, que 

" certos ensaios da nossa literatura pass·e,n por alto os seculos XII, 
" XIII, e XIV, e que satisfeitos de reduzirem a poucas pala

" vras toda a histeria literaria daquelles tempos, saltem ao se

" culoXV, que sejulga propriamente aquelledonde selançar.am . 

" os fundamentos da nossa, reputação · !iteraria. Não obstante a 

" escacez de monumentos daquellea rrimeiros seculos da nossa 

- " monarchia era conveniente que os ex plorador.es da nossa anti~a 
, literatura não se contentassem de ler Fr. Beruardo de :Brito, 

"e Manqel de Faria e Sous~, mas que, adiautancle·se um pou~ 

" CO mais, examÍlll\SSem OS ced:,ices daq,uella idade, onde por. Ve.U
" tu r a achariam linguagem mais corrente, que a tle Fernão Lo

" pes, ~ornes E!!<nnes de Azarara, e Fr. :Bernardo de Alcoba

" ça. "-Uma forte rasão. porem, neste mesmo reparo aponta

da, desculpa o si lencio dos nossos cd~icos áf!erc.a de algu.ma.s cpe
cbas deota p.r.imeira idade . Os monume~ltos, porque ella se po.~ 

de estudar e conhece~ jazeram pela maior parte escondidos e igno

rados, abé que . as recentes indagações historicas e · pbilologi.cas 

os teem ido a. pou'co·e pouco desen~er.rando do p6 dos arch.ivos, 

·oartorios, e !Dihl!iothecas. - Entne todos sobresa~Je o, ehamaào> 

Canc:ionei1:o do Collegio dos Nobres, pu,@licado em Panis á custa 

de Si r Carlos SIJuart em 1823 ; e os :!neditos ele Alcob~a, dad;os 

á luz em 1828 pelo illus.tre Auctor já citaclo, nlho, e ornamen

to do mesmo mosteid1o. 

( .,) O Dr. Fr. ]forlunnlo de S. Boaventura. Memoria sobre a.Littera
tum Hebraica entre os P01·l?tgy,ezes Catholicos , no tom. 9. 0 das da Acad, 
R. das Sciencias ue Lisboa. 1825. 
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A idade quinhentista , ou Classica é a mais conhecida; so

bre ella se teem occupado todos os críticos da lingua, e a ella 

se referem as Reflexões conteudas no presente volume. 

Passado o p;imeiro quartel do seculo de seiscentos, come

gou entre nós a degenerar o bom gosto literario; e a naturali· 

dade e m~dureza do es~ilo dos quinhentistas a serem substitui

das ,pelos conceitos estudados, metaphoras atrevidas, e despro

positadas antitheses, equívocos, e trocadilhos.- Ahi estão os 

discursos academicos , e evangelicos , as narrações historicas , as 
sil.vas, os romances, os labyrinthos, os acrosticos, e todos os es

criptos, mórmente dos princípios do seculo 18 .0
7 que aonde quer 

que se a h rirem darão manifestos documentos daquelle genero de 
escrever. - Já Jacintho Freire, e Vieira, Classicos puritanos 

na linguagem , se acham tocados da epidemia devastadora do 
bom gosto do estilo . . 

Qoaes foram porem as causas da degenerãção da pureza , e 

sobrio uso da linguagem entre nós? grave questão é esta; e tão 

grave, qne nem pode· ser t ratada de passagem , nem para trata- . 

la como merece 7 nos julgAmos prep~rados com bastante cabe-

- dal de seicncia. Só diremos que a linguagem degenerou á pro

porção que a philósophia foi saindo do trilho da. raS'ão. Procu
rai as causas da iutroducsão e predominio das argucias escbo

lasticas, e su btilezas peri?ateticas; e ahi achareis as dé todos os 
vícios, que inquinaram a formosura da linguagem portugueza 

por tanto tempo , quanto foi o que durou aquelle vicioso metho

do de discorrer.- Não cnrâmos de fallal' dos males produzidos 

na pureza da lingua pela torrente de miseraveis traducções, com 

que a-lgum tempo foi moda insultar a respeitavel :tnemoria de 

Banos, de Sousa, e de- Lucena . Esta moda ainda não passou 

de todó, mas com ajuda do Senhor vai-se limitándo a alguns 

ignorados borràdores de papel. 

Mas tornando á degeneração , que poderemos dizer philoso

phica; da linguagem; é certo que quando o seculo 18.0 se ap

pro:Mmáva ao meio de so-a oarrei·ra, ou porque o exemplo de e9-

tranbos nos viesse despertar de nosso lethargo, ou porque o es

pírito humano de si mesmo cobra novos brios para levantar-se, 



quando se sente abatido, começaram alguns zelosos da honra e 

prosperidade nacional a clamar contra tão Üüoleravel abuso do 

divino dom da palavra, que por natural· conseguencia reflectia 

os seus histes resultados sobre o proprio pensamento. O f/e1·da

cleiro ll'lethodo de Estudw· foi o mais alto brado destes clamores i 

foi corno o ·toque de rebate, ao qual acudiram dous bandos oppos

tos a travar de parte a parte uma bem r~nhida e diuturna bata

lha, que s(Í se deu por acabada aos desapiedados golpes do Mar

quez do Pombal. 

Nesta porfiosa Latalha entrou. com não péqueno contingente 

a favor da causa da reforma das letras, e plantasão do bom gosto·7 

o nosso F.ranciscp José Freüe, mais couhecido pelo nome arcadi

co d e Candido Lusitano.-De sua vida apenas sabemos o pouco 

que nu; deix,ou em rnemoria o Abbade Barbosa na sua Bibl. Lus. 

Nasceu em Lhboa a 3 de Janeiro de 1'719; estudou hnmanidades 

110 Collegio de Santo Antão, e philosophia nes Padres Theatinos. 

Foi gentil-homem do primeiro Patriarcba D. Thomaz de Almei

da, de cujo serviço passou para a .Congregação do Oratorio de S. 

•]Jbilippe Neri no anno de 1751, e não no de 1'752, como o Ab

bade Barbosa af:firrna, salvo se se refe~e ao anuo da profissão, e 

11ão ao da entrada. Este pequeno erro nos é rectificado pelo pre

prio Freire no seu Mundano enganado e desenganado, quando de

clara que o escrevera 110 anno de 1'751, sendo noviço na Congre

gação. Falleceu, se nos não falha a memoria, no anno de 1773. 

Se é pouco o que de sua vida sabemos, muito é o que nos dei

:xou escripto. Aos 20 annos de idade saíu a publico com a sua pri

meira obra. E' o poema latino Plausus Tagi, que apesar de não 

ter todo aquelle merecimento , que seus censores , ou antes pane

gyristas, apregoam, é com tudo documento de grande applicação, 

e progressos em tão curta idade. - Pouco depois (em 1'741) pu

blicou a Vida dg Pad1·e Bartholomeu do Quental, traduzida do 

la ti m i e no anno de 1 '7 42 deu á luz a primeira com posição na lin

gua materna , Elogio de D. Francisco Xavier lJiasca1·enltas , no 

qual logo mostrou quanto se afastava do estilo ócco, e retumban

te de seus conlemporaneos para out~o mais fluente e naturaL

Succegsivamente foi apparecendo com outr_os opusculos, como 



adiante se pode ver no catalogo de seus escriptos; e entre elles 

fizeram grande bulha u Cada Apologetica, e o 1/ieira Defendido, 

nos quaes negava que fosse auctor da Arte ele Fudcu· ó Padre An

tonio Vieira. Aqui defendeu elle uma boa causa, postoque nem 

sempre com mui solidas e convincentes rasões; e concluiu que a 

Arte de Fudar era obra posterior a Vieira, no que não podemos 

·concordar, e antes a reputamos de mais antiga data.- Depois de 

varias poesias latinas, e elogios portuguezes publicou em 1745 a 
primeila sua obra didactica, o Secretario Portuguez, obra , que 

no seu genero ainda não perdeu a estima, que o publico lhe tem 

confirmado em successivas edições ; honra não vulgarmente con

cedida a escdptos portuguezes. 
A sua Arte Poetica, eublicada em 1748, foi tambem a pri

meira que saíu na lingua materna. Ao Yerdadeiro Methodo de Es

tudar confessa o Auctor dever o fervor e estudo, com que conti

nuou na empresa desta composição,. que já d'aotes intentára, mas 
que por outros estudos abaodonára. Daqui se colhe já que nesta 

Arte condemna os vícios, que então grassaYam na literatura pa

tria.- E' verdade que o auctor, com outros mestres do seu tem

po, esta v a com toda a sinceridade de seu coração convencido que 

a escrupulosa observaucia das regras classicas, que então se tra

tava de ressuscitar, era por si só bastante para formar poetas, 

oradores e escriptores de consummado gosto em todos os ramos 
das bellas letras, e que nas regras havia um condão capaz de su

prir o proprio engenho. Hoje para qualquer princi piaote é dou

trina corrente que as regras não criam o genio; mas ao mesmo 

tempo bom é não esquecer que com ellas se lhe podem corrigi r 

os erros , e embargar o passo a seus extravios.- Sobre este the

ma coutinuem comtttdo a disputar Classicos e Romant·icos, se 

ainda entre elles continuam disputas; que nós toro~ mos a nosso 
propo ito. 

Depois da publicação da sua Arte Poetica aproveitou o Auc

tor nova occasião para roborar suas, doutrinas, traduzindo, e i l

lustrando a de Horacio, que toda\•ia s6 saíu á luz em 1'784-, an

nos depois do seu fallecimento. A e.te intento de melhorar os

estudo~ das bellas letras se encaminhavam quasi todas as suas 



x. 
compos1çoes; e d'entre as impressas são ainda dignas de especial 

menção o Diocionm·io Poetico , que saíu em 176 5 , e as .llejlcJJõ~s 
sob1·e a .Lin·gua Poduguerr.a , que agora saem pela primekra vez, 

e sobre cujo merecimento apenas traremós á lembrança que a So• 

cieclade Propagadora dos ConhecÍ'rnentos Uteis não duvidou fa

ze-l as imprimir á sua custa, e na sua of.licina . . 

Quem correr o catalogo das outr'as obras, ainda ineditas, 

do Auctor das Reflexões, facilmente verá quanto nelle avultam 

as traducgões em verso portuguez das obras dos poetas Classicos 

da antiguidade , assim gregos como latinos.- Na opinião de jul

gaqor competente (;Ji) não si! o estas obras as que mais falta fazem 

á nossa literatura; porque ainda q~e natural e corrente, é seu. 

estilo prosa1co e diffuso.- O fim do auctor com tudo neste as

pero trabalho das trarlucções dos poetas era facilitar o conheci

mento delles, e 'mélborar com bons exemplos o estudo das bel

las letras. Se no ·seu tempo gozo'u de ma>ior fama; { do que lroje. 

julgamos que merece, sejamos-lhe ãpes·a:c de tudo gratos por al-· 
gum , e 11ão pef} ueno serviço, que assim mesmo fez ás patri·as 

letras com suas obras diGlact.icas e criticas. - O seguinte catalogQ 

de su.as ob~as, o mais completo 11 que podémos ordenar , dá mui 

sobE>j a prova dos· seus bo11!Y deseJos, e incansavel actividade. 

O':BRAS lJ\ilJ?RESSAS. 

El ausns Tagi, !ii•u·o Excemen:l!issime·rum , e.t Re·verendissi:rnorurrr 

· D .D . Didaci <ile Ahneyda Fert1.11gal, etD~ Fra:nci~C!i: de AI-· 
r:ncyda Mascareu:has Sauctre Eeclesi~ (kcide rrtalis Prtilr-

' ' 
c1pu·m tri:Uimphum,. et possessf.ooem loci i:.n ips-a Saneta Ec-

clesia celebravit, poeticé desc.riptu.s w FranciHc<1 · Josepho 

Freire Ulyssi ponen1si . Ulyssipone occi·d'en talí. Ex.cudeba:t 

Antonius Isidor us da Fonseca, D ucis Cadavalensis typagra• 

phu&. Atrno Domin:i. 1'1'39. Super]or;nmpermissu.- 38 pag. 

em 4 .tl 

Consta de 7 h2 ''e.rsos heroicos. 

(•) O Sr. A. F. de Caslilho no P1·otogo <fasua tradncção <las.111etha
morphoses de· O'Vidio, a J!lng: . XXY.Ji. 
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Vida do V encravei Padre Bartbolomeu do G.ueutal, Fundador 

da Congregação do Oratorio nos reinos de Portugal, cscri

t<l na língua latina pelo P . Joseph Catalano, e exposta no 

idioma portuguez.- Lisboa , por Antonio Isidoro da Fon

seca. 1741. 3.0 

E,pigfammatum Centuria.- Ulyssipoue, Apud Antonium Isi

do.rum da Fonseca. 1742. 8.0 

Elogio de D . Francisco .Xavier Mascarenhas, Cavalheiro Pro

fesso da OrdP.m de Christo, Coronel, que foy de hum dos 

Regimentos de M:arioha, e Com mandante ~a Esquadra, que 
em o anno de 1'740 foi para o Estado da lndia, com patente 

de Sargento M6r de Batalha. Escrito e dedicado á I! I. IDa e 

Ex.ma Sr.a Condeça de .s. Tiago por Francisco Josi Frei

re. Lisboa. Na officinade Antonio Isidoro da Fonseca. 1'742. 

4.0 de 126 pag. 

Relação verdadeira do formidavel terremoto, que padeceo a Ci

dade de-Lierne em 1'6 de Janeiro de 1'742. Lisboa, por An

tonio lsidoro da Fonseca. 1742. 4.0 

Saiu com c nome de Fernando José Freire. 

Augustissimre Dominre D .D. Marire Theresire Wolburg, Hun_ 

g;uire, et Bohemiru Reginre, Pire, Felicis, Invictre, vera 

Effigies celebratur. Ulyssipone, Typis Antonü Isidori à 
Fõnseca. 1743. 4,0 

ConsJa de trinta Epigrammas, 

Carta Apologetica, em que se mostra que não é Author do Li

vro iutitulado Arte de Furhar o insigne P . Antonio Viey

ra, da Companhia de Jesus, escrita por hum zeloso da il
lustre memoria. deste grande escni;tor. Lisboa, na Regia Of
:ficina Sylviana. l74.,4., 4,0 25 p~g. 

Saíu anonyma. 
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Contra ·esta Carta Apologetica se publicou : 

Dissertação Apologetiça e Dialogistica, que mostra ser o Au

thor do Livro A1·te de Fu?"tar digno desvelo do engenho H

lustre do P.' Antonio Vieyra, em resposta de h urna Cada 

escrita por hum ignorado zeloso da rnérnoria do dito Padre. 

Offerecida ao Ill.mo Sr. D. Rodrigo de Noronha : composta 

asuella entre dons curiosos genios, residentes ambos na Cor

(e de Madrid. Lisboa. Na nova Officina Sylviana. 1746 [e 

não 1747, corno diz ·Barbosa]. 4.0 26 pag. 

Tf!mbem suíu anonyrna, mas' é obra do P. Fr. Francisco 

Xavie r dos Serafins Pitarra, Religioso Franciscano de Xabrcgas. 

Defendeu inal u~a má causa, começando pela infelicidade de 

commetter ~rro~ grammaticaes logo 110 titulo da obra. 

Contra ella redarguiu Freire com o 

Viei rá defendido, Dialogo Apologetico, em que se mostra que 

não he o verdadeiro Author do Livro intitulado Arte de 

Furta·r oP. Antonio Viey~?, da Companhia deJesus; res

pondendo-se ás razões de hum a nova Dissertação, em que im

pugnando os fundamentos da, Cada Apologetica, se ,perten

de mostrar, que a dita A1·te. be obra do mesmo Padre : es

crito por hum zeloso da memoria illustre deste insigne Es

crito.r, e offerecido ·ao Senhor Joseph Felix Rebello., Fi
dalgo da Caza de Sua Magestade, Cavalleiro Professo na 

Ordem de Christo, Escrivão do Conselho da Fazenda, &c., 

po~ Franciscõ Luiz Ameno. Lisboa. Na Regia Officina Syl· 

''iana. 1746. 4.0 G7 paginas. 
'l'ambem anonymo.- Por não ser aqui logar proprio, reser

vamos para outro tratar novamente esta questão, curiosa na Iít

teratura portugueza; e fundaàos · assim eín boa auctoridade , co

mo ria critica da obr:}_, m ostrar que a A rte de P.m·tar se pôde com 

segurança •attribuir ao celebre juriséonsulto Thom~ :Pinheiro da 

Veiga. 
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El~gio Latino de estylo lapidar, com dotts Epig1·ammas, em ap· 

plauso do P. Mestre Fr. João de Nossa Senhora, Religioso 

Menor· da Província dos Algarves, e seu Chronista. Fol. 

Não tem anuo da impressão. 

In laudem Domini Joannis Rodrigues Chaves, Sacrorum Anna

Hum Chrouologicornm volumen primum in lucem edentis 

Elegia. 
Consta de 60 distichos. 

Excellentissimus, ac Reverendissimus D.D. Josepbus Dantas 
Barboza, Arcbiepiscopus Lacedremoniensis , Eminentissimi 

D.D. Thorure Cardinalis Patriarch:;e Coadjutor in Sacr.J

sancta Basilica Patriarchali consecratur Epigramma. 

Consta de 6 distichos. 

Eminentíssimo, ac Reverendíssimo Principi D.D. Jacobo ex Co

mitibus Oddi, et Lusitanire Regnis, a c domiui is Leguto 

Apostolico, nunc sacro Purpuratorum Patrum numero ad

scripto, Epigramma. 

Consta de õ distichos. 

Traducção Latina, que consta de '7 Distichos, do Soneto compos
to pelo Dezembargador Luiz Borges de Carvalho, á morte 

do Excellentissimo Conde da Eriéeira D. Francisco Xavier 

de Menezes , que principia 

0' dw·a pedTa, 6 Co~cle da Ericeira. 

Saíu <-Sta traducção no Obsequio Funeb1·e, e particular á 
saudosa memoria do dito Conde. Lisboa, por José da Sylva da 
Natividade. 1'744. 4,0 

Elogio de Jaze de Souza, Academico Anonymo de ·Lishoa. Lis

boa, por Antonio Isidoro da Fonseca. 1746. 4.0 
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Elogio do M. R. ·p: ·Mestre Fr. Caetano de S . Joz~, Carmelita 

Descalço . Li~boa. Na Regia Officina Sylviana. t't45. 4 .0 

Elogio do Excellenti~simo, e Reverendíssimo Senho r D. Fran

cisco de AlmPyda Mascar~nhas, Principal da Santa Ign~ja 
de Lisboa. ·Lisboa, por Ignacio Rodl'ig ues. 1745. 4. o 

Este Elogio foi traduzido em c<~stelbano, e saíu em 1.\'Iad rid 
1746 . 4.0 

Segu ndo Elogio 11á mo rte do Excellentissimo e Reverend íssimo 

Senhor D. Fretncisco de Almeyda &c. Lisboa. Na OfficiNa 
Sylviana. 1746. •4,0 

É lapidar·. -

O Secretario Portuguez compendiosamente iustruidô nó modo 

de escr'ever Cartas por meyo de h uma instrucção prelimi

·nar, regras de Secretar ia , formularia de tratamentos, e 

hum grande num e! ro de. Cartas cam todas as especies, <JUe 
tem mais uso. Lisboa, por Antonio Isidoro da Fonseca. 

1'745. 4.0 -1750, 1786, 1801 &c. 

I llustrissimo ~t Ex.cellentissirno Domino Duci de. Soto mayor 

ab Augustissimo Hispaniarum Rege Ferdinanrlo VI ad A u- · 

gustissimum P ortugali re Regem J oaunem ,Vlegato extraor

dinario misso plaudit Lysia. 
É um poema de 70 distichos. Não tem logar dáimpressão, 

mas saíu no anno-de 1'74'7. 4.0 

Methodo breve ~ facil para estudar a Historia, Portugueza , for • 

mada em h umas Taboas Chronologicas Hi!;toricas dos R~is, 

Rainhas, e P.rincipes de Portugal, filhos illegi.timos, Du~ 

ques, D uquezas de Bragança , e s'eus filhos. Lisboa, por· 

Francisco Luiz Ameno. 1748. 4 .0 

A r te poetiea, ou regras da verdaàei-~a poesi-a ém geral, c de to

das as suas especies principaes, tratadas com juizo critico. 



xv. 

-Lisboa, por Franci~co Luiz Ameno. 1748. 4.0 -e 1758, 

É a primeira que saíu em portuguez. 

Elogio do Illustrissimo e Excellentissimo Senhor D. Francisco 

Paulo de Portugal e Castro, segundo Marquez de Valença, 

MordÇJmo mó r da Rainha N, S. Lisboa, por Francisco Luiz 

Ameno. , 1749. 4,0 

!Ilustração Critica a h uma Carta, que hum Fidalgo de Hespá

nha escreveo a outro de Lisboa áderca de certos Elogios La
pidares. Trata-se tambem em summa do livro intitulado 

f/e1•dadeii ·o Methodo-de estuda1·, e largamente sobre o bom 
gosto na eloquencia. Lisboa. Na Offiqina de Miguel Rodri

gues. 1'751. 4.0 de BO pag. 

Vida do Inf11nte D. Henrique.- Lisboa, na Officina Patriar
chal de Francisco Luiz Ameno. 1'758. 4.0 grande. 

Maximas sobre a Arte Oratoria.-Lisboa 1759. 8.0. 

Athalia, Tragedia dé Monsieur Racine, traduzida, illustrada, 

e offerecida á Serenissima Senhora D. Marianna, lnfanta de 

Portugal, por Candido Lusitano . ..,..- Lisboa, na Officina 
l'atriarchal de Francisco Luiz Ameno. 1 '762. 8.0 

_Mencionada na Bibl. Lusit., ainda inedita. 

Diccionario Poetico.- Lisboa. Na Ofticina de Ameno. 1765. 

2 vol. 8.0 

Arte Poetica de Quinto Horacio Flacco em huma Epístola aos 

Pisões, traduzida por Candido Lusitano.- Lisboa. 1784. 4.o 

Reflexões sobre a Língua Portugueza. 

É o )lresente volume , cujo original existe na :Bxbliotheca 
p bl' Eb , d' CXIU . u 1ca . orense, e e o co 1ce ~-l 



XVI. 

OBRAS INEDI'l'AS. 

Lucio Papirio - .Opera, traduzida do ita:liano. Representada 110 

anno de 1737. 

Menciõnada na Bibliotheca Lusitana. 

De Bem para Melhor. = Comedia traduzida do italiano. Repre
sentada no dito anno de 1737'. 

Mencionada na Bibl. Lusit. 

Scandenberg. _:.Opera igualmente traduzida, e representada no 
dito anno. 

lYiencionada na Bibl. Lttsil. 

Lyra Pastoritia.- Eclogre sex . -3.0 

Mencionada na Bibl . LHsit. -

_ Lucubrationes. poeticre, sive Poemata, et Elegire Sacrre et pro.
pbanre. 4..? 

Mencionada na Jlibl. Lus·!t .. 

Theatro Genealogico da Illustrissima Caz; de Almeida- É uma 

·Arvove genealog ica de nenos av6s do Conde de Lavrad io 

D. At~tonio âe Alm eyda. Fol. grande . 

Mencionada na Bibl. Lttsit. 

lliemorias Historicas de Lisboa, nas quaes se escrevem os Elo

gios dos Reys, Princepes , e Cardeaes, Arcebispos , . Bis· 
pos, Varões Doutos, Capitães i !lustres, que uacerão nes-

ta Cidade. 

Mencionada na Bibl . Lusit. 

R eflexões ao Psalrno = Miserere mei Detbs =traduzidas do i ta. 
lia no em portuguez. 8 .'o 
Mencionada na Bibl. Lusit. 



XV i L 

Homilias do Papa Clemente XI., traduzidas de latim: em por~ 

tuguez. 5 .0 

Mencionadas na B ·ibl. Lusit., que declara estarem promptas 

para a impressão. 

Excelleutissimo, ac Reverendíssimo D.D. Caetano Ursino de 

Cavalleriis, Archiepiscopo Tarsensi , et i n Lusitauicis Re

{!;nis Nuntio Apostolico, Poema Panegyricum. 

Consta de '700 versos heroicos. 

Começ_a - Ille ego, qui Pindi nunquam penetrare recessus 

Ausus &c. 
Acaba - Sem per honore meo, semper celebrare cantu . 

Mencionado na Bibl. Lusit. 

Pauegyrico das gloriosas acções da Vida do Eminentíssimo, e 
Reverendíssimo Senhor Cárdeal Patriarcha 1.0 de Lisboa . 4.0 

Mencionado na Bibl. Lttsit . , que declara couser·var·se na Li· 

vraria do mesmo Patriarcha. 

Reflexões sobre a Poesia Bucolica e Satyrica. 2 tom. 8.0 grande . 

Mencionada na Bibl. Lusit. 

Maximas sobre a Eloquencia Oratoria, extrabidas das Obras 
- dos antigos Rhetoricos, e largamente illustradas. 4.0 grande . 

Mencionada na Bib1. Lusit. ; e provavelmente é a mesma 

obra, que se imprimiu com o titulo de Maxirnas soln·e a Arte 
Or·atoria. 

Discursos Poeti'cos, em que illustro alguns lugares da minha Ar

te Poetica. 4 . 0 grande . 

Mencionada na Bibl. Lusit.- Será o mesmo que as Cartas 
Poeticas? 

A Eloquencia Christã, composta em francez pelo P adre Gisbert, 

da Companhia de Jesus . 4,0 grande. 

** 
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Mencionada.11a Bibl. ~usit., e Jllarece ser differente c:la 

que adiante vai com- o mesmo titulo. 

Bom Gosto Littcrario, dirigido á Mocidade Portugueza no estU<

do das Sciencias e Artes. 4.0 grande . 

Meiicionada na Bíbl . Lusit. 

O Mundano enganado e desengailado. Obra de Candido Lusita

no . Escrita no seu Novi.ciado em a Congregação elo O rato

rio de Lisboa. 1751. 2 Tom9s 4 .0 - l7q- 161 folbas. 

Mencionado na Bibl. Lusit. ; e o original se conserva na Bibl. 
. cxrrr · CX.JJJ 

PubJ. Ebor. Codtces I=fi d., e 1--líl d. 

Edipo , - Tragedia de Sophoc]f!S. Exposta na língua polltugue

za por Candiào Lusitano. 1760. 

Com.- Oh 'f.hebanos, oh meus queridos Filhos, 

Recente geração do antigo Cadmo.
Ac.- Da carreira da vida á meta extrema.-

,\ 
E di po,- Tragedia de ' Seneca. Traduzi~ã pór Candide Lusita-

no. 1769. 

Com. - Afugentada a noute, o dubio dia 

Já torna, e triste nasce envolto f'ID nuvens.

Ac. -- Outras guias }lão quer minha cegueira.-

Estas duasTragedias estão juntas em um volume de '1, 0 , · de 

108 folhas,- original da letra do A.- É o Cod. ~Xl~ d. na Bi

blioth . P ubl. Ebor. 

Medea. Tragedia de E uPipec}es .. Ex posta na Lingna portugueza, 

por Candido Lusitano. 1769. 

Com.- Provel'a ao Oeo , qu-e de Argo a N áô famosa 

As Sympleyad.as ondas Gyaneas-



Ac. - Mas ás causas, que nós não esperamos, 

Dão fim estranho : nesta Acção o vemos.-

XIX. 

Medea. Tragedia de Seneca. Traduzida por · Capdido Lusita

no. 1769. 

Com.- A vós Deoze1H1npciaes, a ti Luci na, 

Deidade tutellar do Sacro Leito.

Ac. - Vay, e por essa etherea Tedondeza 
l\1ostra bem claro em ti, que não ba Deozes.-

Andam -tambem ju ntas em u.m s6 volume : 4.0 de 96 fo-
• . CXlll . 

lhas. - Ongtnal.~ Cod. 1 ~ d. na mesrça Btbl. 

Hecuba, e Phenicias. Tragedias de Eu ri pedes . Parafrazeadas por 

Candido Lusitano. 
A Hecuba começa : 

- Dos Manes os horrificos lugares, 

E o reino, onde afastado dos celestes -

Ac.-De aspefOS Senhores; 

Qtte duro he servir ! -

A Phenicias começa : 
- 0' Sol que por estradas l uminosas 

Rapido corres entre bellos Astros 

Ao. -Minha vida acompanha 

Com honra e gloria.-

A b 'I l o Q . . l C d CXlii d mas em um o ume. 4 . - ngllla .- o • 1_ 3 • 

na mesma Bibl. 

Hercules Furioso, e lphigeuia em Aulides. Tragedias de Eu ri

pedes, parafrazeadas por Candido Lusitano. 

A Hercules começa': 

- G.ue mortal ba, que Amphitriam Argivo 

Filho de Alcêo, a quem Persêo gerara-



XX . 

Ac.- Mas por nós, que perdemos taes Amigus 

Os mais fieis, valentes, generosos.-

A Iphigenia começa ~ 

- Velho, vem .cá depressa

Ac.- Ostentando precios.os 

Teneros despojos.-

Ambas em um volume: 4.0 Original. Cod. ixri d. na mes
ma Bibl. 

Merope. Tragedia do Marquez Scipião Matfei ,, "exposta na lín 

gua portugueza por Candido Lusitano. 1751. 

Traz no principio um -Discurso sobre a presente Trage
dia, dirigido ao IIJ.In° Sr. Duarte deSousa Coutinho, Cav.alei

ro da insigne Ordem Militar de Malta. -Datado de Lisboa 10 

de Dezembro de 17 5 1 . 

Com.·- Merope, do teu peit<! em fim expulsa 
E s·sa tão longa dor, adio, e suspeita.-

Tem illustrações do traductor.- 1 vai. fol. Original reto-
cxnr . 

cado por letra do traductor.-Cod . !i!-5 na mesma llibl.- Des-

ta obra faz menção a Bibl. Lt1~it. 

Iph igenia em Tau.ris. Tragedia de Euripedes, traduzida em por

tuguez . 

E ' . I o . . l c d CXUI d' B"bl sta 1ncomp eta. ngma - o • ~ na 1ta. 1 • 

1\s Transformações de Publio Ovidio Nasam. Traduzidas por 

Caudido Lusitano. 1770 e 1 '171. 4 vol. em 4 .0 Originaes . 

Com.- Em novos corpos as mudadas formas 

Cantar desejo: v6s, 6 Divindades-

O traductor intentava accrescentar illustra~õcs, que não 
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~ d t' CXlll d chegou a comp6r. São os Codd. 1_ 5 . a e 1=if • na mesma 

Bibl. 

Cartas de Puhlio Ovidio Nasam, escritas do Ponto Euxino. Tra

duzidas por Candido Lusitano. 1 vol. 4.0 Original. 

Com.- Nasam, que já não he da cruel Tomos 

R e_cente habitador te envia, 6 Bruto-

CXIII . 
Cod. 1_ g- · d. na mesma B1bl. 

Elegias Tristes de Publio Ovidio Nasam. Em cinco Livros. Tra
duzidas, e criticamente illust~adas p.or Candido ·Lusitano. 

1769. 1 vol. fol. grande. Original. 

Com. - Livro [não to embaraço] birás a Roma, 
Roma, ay de mim, que ao teu senhor se veda-

C d CXIII d B'bl o . 2-.:2 . na mesma 1 , 

Satyras, e Epístolas de Q. Horacio Flacco. Traduzidas, e H

lustradas por Caudido Lusitano. 1765 •. 1 vol. fol. gr. Orig. 

Com. - Donde virá, l\i[ecenas, que contente 

Ninguem vive do estado que professa-

C d 
CXIU . . 

o . j3-3· na mesma B1bl. 

Eneida de Virgilio, traduzida em portuguez por Candido Lusit. 

Desta obra faz menção Bento José de Sousa F arinha no 

Summario da Bibl. Lusit., e existe autographa na Bibliotheca 

da Academia Real das Sciencias de Lisboa , como declara o Se

crPtario José Maria Dantas Pereira no Discurso do 1.0 de Julho 

de 1824. 

Paraphrases de Candido Lusitano sobre alguns Canticos e Sal-
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.mos da Sagrada Escriptnra, poeticamente illustrados pe1ro 

mesmo traductor. 1 '760. 

Co.meça pelo Cantico de Moyses- Cantemm Domino -

- Cantar~y ao Senbor bymno glorioso 

Porque a prodígios âe seu braço invicto 

Fund>io no mal' ca:vallo, e cavu.lleir.o. -

E l d I! 1 o . . I c d CXIII B'bl m 1 vo. e to. grande. ng1na. o . ~-9 na 1 • 

Publ. Eborense. 

O Parto da Virgem, Poema ile Accio Sincet\o Sannazaro; t·ra.:: 

duzido, e illustrado por Candido Lusitano. 1'7.69.- 1 vol. 
4.0 Original. 

Com.- O Parto !Virginal, e ao ·~nande Padre 

A Prole igual, que do a:lto ceo mandada-

CXIII . 
Cod. 1 _ 10 d. na mesma B1bl. 

O Mentor de Fidelmo, Escritor principiante. 

Teve primeiramente o titulo de- Candido Consellteil·o de 
Fi.delmo, escriptor principiante- É uma especie de Arte Poeti 

ca, ou antes Preceitos da Arte de bem escrever, dispostos em ver

to solto.- 1 vol. 4.0 de 321olhas, e 111.3 vers0s. 

Com.- Se a carreira que dás, charo F.idelmo, 

Nos diversos Estadios de iYiiuerva, 

Que banbão do Mondego as aul!'êas ondas , 

Te deixão descançar em ocio justo-

Ac. ~Amigo verdadei11o, se he perito, 

Tenho por <melhor ·mestre, e mais sincero , 

G.ue do Grego Orador o amigo espelho. -

Em Janeiro de 1842 devemos á bondade do Sr. Morgado 
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de Assentis ter em nos!a mão o autogra.pho desta obra, cnjo 

dono é o Sr. José Pedro Nunes empregado naSecretaria do Go

verno Civil de• Lisboa • 

.Pratica da Eloquencia em hum Diccionario Oratoricr. Para uso 

d~s Principiantes, que se exerci tão na Eloquencia vulgar. 

Ordenado por Candido Lusitano, e consagrado a EIRey 

Nosso Senhor. 

São passos escolhidos dos bons AA. , e dispostos por ordem 

alphabetica. 1 , vol. fol. grande. Original. Cod. ~XI~ na Bibl. 
Publ. Ebor. 

A E loquencia Cbristã: Observações expostas aos Portuguezes por 

Francisco José Freire da Congregação do Oratorio de Lis

boa. Em 1764. 1 vol. foi. grande de 102 pag. Original. 

Traz uma Advertencia a.o leitot·, que .começa por estas pala-
vras: - Este Tratado sobre a Eloquencia Christã ba muitos an

nos 1 que sabia a publico em hum corpo tão pequeno, que mai& 

era planta, que edeficio. 

Começa a Obra. - N unca se virílo na Igreja tantos Pre

gadores, quantos presentemente se vem.-

Tem 22 capitulos.-Codice ~XI~ na mesma Bibl. 

Cartas Poeticas e Criticas , em que se discorre de algumas par

ticularidades da Poesia, e se faz juizo sobre diversos Poetas. 

Com. a l.a Carta. - Meu amigo. Eu não sey se V. me. 

me quer fazer confuso ou agradecido; porque louva a minha Ar

te Poetica de modo, que me confunde.-

São 44 Cartas. 1 vol. fol. grande. Original. É a 2.a Part~ 
da A1·te Poetica, como o A. declara no Prologo da mesma. Cod. 
CXIU 
~ . 4o na mesma Bibl. 



XXIV. 

Vida da B. Julíana Corneliense. Por Francisco José Freire. 

Com . - Para gloria da Santidade, e estimulo á imitação, 

daremos a ler em succinta escriptura a vida da .B. J uliana Cor
neliense. -

1 CXTTI 
1 vo . foi. Eorrão origina). Cod. !2-ti na mesma Eibl. 

J. H. da Cunha Rivara. 

N. B. O Sr. Rivara, po1· S1J,a erudição bem conhe-

cido , m.tctor do p1·esente prologo e de mui preciosas bases 

para as notas , (por .exemplo , a breve disse1'loção sobre o 

que devemos entender por .AA. classicos) teve ~ bondade 
de vigim· pela exacção da copia do JIIJ.s. - Ta.mbern é de 

justiça mencionm· neste lagar que ao %elo pela litlerahLra 

patria, de que é animado o, S1·. Alves do Rio Junior, so

mos devedores (quando servÍ1L de Administrador Geral do 
Districto d' Evo1·a) da permissâo para sahir á tu'l. o p1·esen

te inedito. 
Os EE. 
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AO f/ 
EBCIUPTOR PBINCIPIANT~ . 

MuiTO ha que para o nosso particular uso escreve
mos as presentes Reflexóes, exlrahindo a doutrina de lias 
da lição de todos os Auctores que geralmente são tidos 
por Classicos 11a Lingua Portugueza. N une a ti vemos ani
mo de dar a público este trabalho; porém estimulado do 
mesmo zelo, com que temos publicado algumas obras, 
s6 em obsequio da Mocidade Portugueza, mudámos de 
opinião , persuadindo-nos de que este livro lhe dará 
nã.o leve soccorro para escrever com propricdad~, e pu

reza, visto não haver até aqui flm Portugue'Z um unico 
tratado, que instrua theoricamenle aos Escriptores prin
cipiantes a usarem da aossa linguagem com a correc
ção, e energia que lhe é devida. 

A ordem, que seguiremos, será dividir estas Rcfle
xôes em tres partes : na primeira trataremos de diverso• 
ponto:; pertencentes ao valor das palavras, e á correc~ão 

da Grammalica; na segunda discorreremos em mate ri ai 
tocantes á Pronunciação; na terceira trataremos da nos
sa linguagem antiga, e illustraremos ~om mais copiosa 
doutrina muitas das Reflexões das duas parte!' antece
dentes ; satisfazendo assim a uns reparos, que nos fize
ram depois de composta a primeira e segunda parte. 

Come<_;aremos esta obra dando uma breve idéa dos 
Auctores , que são mais, ou menos Classicos na nossa 
linguagem , e depois de estabelecermos a sua auctorida-· 

de, passaremos a mostrar que esta não é tão forte, 
1 



que o uso constante, e prudente a não_abata; para o 

que daremos a ler UJ::? catalogo de vozes -antiquatlas des

de João de Barros até o P. Antonio Vieira, não obs

tnnle terem a seu favor nã.o s6 a este.s , mas a muitos 
Mestres insignes. 

Depois produzirP.mos outros muitos vocabulos , do3 

quaes usando frequentemente o commum dos Escripto

res , nã0 ~hes podémos atéqui descubrir exemplos segu

J'OS' que satis~açam á critica rigorosa. Por esta occasião, 
·para mostrarmos o como. os criticos firmam muitas vezes 

os pés cpn1 pouca seg~rança , deferH.ler:mos com ex,em

plos de bo.a riota ~ outras muitas Vor;,es, que os rigoris
tas da lingua não tem p.or legit~mas Portuguezas. 

Passaremos a c:lar outro Catalogo de palavras, tira~ 

das das linguas, Latina, Italiana, e Fr-aneeza , e in

troduzidas na nossa ·p.or EscriptoFes de inferior· nota; p01' 
cuja razão não deve.rá u,sar della~ quew quizer escrever 
com propriedade, e pureza, e só se lhe concederá licen

ça, quando por. falta de vozes aatura.es, e de~entes , n~,o 

se poder explicar com precisão,. clareza, e e1;1ergia. 
Pro,segu:iremos discort:eQdo sobr~ a no~sa Syntaxe fi~ 

g.u,?;ada., e suas liberd;ad,es , que lhe_ au.gD',lentam a gra.,. 

Cjj:;t, e elegqncia contra .o. par~~eJ: dos ig:~.9WPtf?s .. Por. ul-. 
ti.~o l'ecommendarel~Os como precisissiml,\ çirçumstagc~q. 
a pi;oprieda,<il.e, ·e p4reza na locuçâo ; par.a o que apoo.,-, 

taremo_s alguJ;I.S exemplos de Vieir~, que prov~ clara-. 
mente esta propriedade, e p.~rez~; e remata,x;emo,s corp.. 

um V ocab.ulario, que zpostre a rigorosa signi:ficação d,e 

mu~tos teqnos,, que erradamente se tem po1· Rynony.mps. 
N_ a seg-unda par te , todo nos ooc u par e m9s só no que 

pertençe ~ .P1·onundaçâo,. Mqstrat:emo~ o quaato ~sta 

c9~re v,iciada· em. a1.Kl;ll1S_ Nomes com o, ignor:;~nte uso. elo. 

J?O.vo •. Passaremos. d<;Jpois a re:flectir sob~e di.rer;sQs term_os,.. 



que ou sl> tem singular, ou plural, para que o Escriptor 

pouco culto não commetta o erro vulgar de dar aos ditoi 

Nomes o número , que elles não t-em. Esta Reflexão 

ébamará por outra, em que lat:nbetn mostraremos o Ge~ 

nero verdadeiro , . a que pertencém diversas vozes , que 
em varias livros se acham, já masculinas, jáw:mininas_; 
Discorreremo3 igualmente sohre a. genuína terminação 
de alguns &perl(!,tioos , que não seguem a regrá com
muro de aoabarern em issimo; e fallaremos lambem so
bre a pura pronunciação, e uso de alguns Adverbios, e 
Inte-rjeições, em que se commetlem bastantes erros. 

Não nos ~squeceremos d~ fallar dm D~minutivos, 
cuja pronuncia~ão corre frequentemente viciada, e tam

bem de alguns Particípios, que a cada passo pronunciam 
com erro até aquelles , que presumem não ser povo. 
igualmente nos lembrmemos de aponta: a legitima pro
nunciação de di versas pala nas , e os N ornes proprios , a 

-que muitos erradamente dão a pen ultima sy llaba já bre-

ve, já longa, ou lhes alteram as lettras, resultando des
ta mistura um modo de fallar vicioso. 

Retlecliremos , como ma teria muito importao te, 
sobre os erros, que se commettem na Con::jngação de di
versos verbos, fazendo-se anomalos, Olil def-ectivos. Trn~ 

taremos por ultimo rlas Figuras pertencenles á Dic';São, 

para satisfazermos a alguns reparos, que nos farão sobre 

a Reflexão ant-ecedente , tocao te á conj u gac;ão dos Ver
bos. Remataremos esla segunda parte com um l-ongo 
Vocabulario de palavras, em cuj-a pronunciação verda
deira não acertarão muitos Escriplore5, nem ainda hoje 
acerta grande parte daquelles que nã,o querem ser con
tados no número do vulgo ignorante. A terceira pm:le 

·•ervirá [como já dissemos] de comm~ntario ás Juás. 
Bem estamos persuadidos que não desempenhare-

I * 



" 
rnos o assumpto; porém sempre a nossa ousadia senirá 

· de despertar engenhos c?m mais forc;as para este peso, 
dando á Mocidade Portugueza reflexões mais judiciosas, 
e ~ruditas em um argumento tão importante, qual é o 
de fallar e cscre;ver com· propriedade, pureza, e c:onec-. 
çã~. Entretanto tu, Leitor: 

Da veniam scriptis, quorum non gloria nobit, 
Catma, red utilitas , officiumque fui~. 



"' REFLEXOES 

JIOBJlS 

REFLEXÃO 1.• 

Sobre a aucioridade dos Auctores Classicos 
da :Lingua Portt19ue:~Sa. 

E' doutrina certa entre os -antigos Grammaticos , I? 
Rhetoricos, assim Gregos, como Latinos, que a princi• 
palissima qualidade , que deve ter qualquer Escriptar, é 
a pureza da lingu.agem, em que escreve. Sem proprie• 
dade no fallar perde muito qualquer obra litteraria da
quelle solido merecimento que depende não do juizo do 
-povo ignorante , mas da sentença da critica judiciosa. 
Esta propriedade consiste em usar daquelles vocabulos, 
daquellas frases, e idiotismos, que constituem o distin7 
ctivo, e imlole legitima do idioma, em que se escreve. 
l'arn se conseguir esta necessaria perfeição não ha senão 

I 

seguir os vestígios dos Auctores Classicos, que tem cada 
uma das linguas cultas. 

M uilos h a , que ou ignorando , ou tlespresando a. 
grande auctoridade deste& textos , não reconhecem ou· 
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tro mestre, senão ao uso corrente. Não se póde negar 

que em pontos de propriedade , e pureza de linguagem 
é o uso um arbitro soberano nos idiomas vivos, porque 

sem elle se COI;ltaminaria o fallar puro e conecto com 

' 'Ozes já fa5tid..iosas , e decrepilas. Mas que uso é este, 

ao qual se deve cegamente ~bedecer? Não é o que reina 
no vulgo ignorante, nein ainda o que favorecem os ho

mens lettradm, pouco escrupulosos nas propl'iedades da 

sua língua ; é só o que floreceu , e floreée entre aquel

les , que mais se distinguiram na pureza do fallar pro
prio ,_ genuino, e natural de sua ·nação. 

Assim como não se deve aprender de todos O!; ho
mens o verdadeira modo de viver, porque delles se con
trahiriam costumes, parte vís, e parte viciosos, mas só 

daqucJles, que são mais perfeitos , e distincto_s no jui
zo·., na probidade da vida , e na pratica do mundo; 

assim igualmente no fallar não se de,·e seguir o uso 
do povo idiota , inimigo declarado das línguas mais 

çultas ,. mas s6 o daqt+elles, que á força de observação, 

"e de estudo fallaram sempre com ~scrupulosa proprie

dade, e pur~za. 

Con.Lrahindo esta geral dou túna , que todas as na

_çõçs policlas cult.ivar;n, e fomentam, digo a respeito da 
Linguagem Portugueza que inf~llivelmente vão erra
.do:> todos os que não caminham pelos vestígios daquel

l es 4\uctores , qu-e pelo. seu juslissimo merecimento lo
.gram entre os sabios o titulo de Classicos. A expedc;mci~ 
as;;az mrulra IOU()S os dias a verdade desta proposigão, 

puvind<.>-se, e l endo-se li nos de Portuguez tão barbaro, 

g_ue são o alv-o do despreso, ou da :ipdignac;ão dos critj

cos zelosos. Mostremos pois ao Esc ri ptor principiante, 
.qv.aes sejam esles Cla.ssiaos pelo commum consenso dos 

J~ue IJ)..ais c~lliyam.. a pura, Li.Qguagem Portugueza. Sai-
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ham aos-que devem escolher por guias , para não erra

rem o çaminho, nem cahirem em Jespenhadeiros. 
Antes Jo felicissimo reinado d'El-Rt!i D. Manuel 

quem chamasse inculta, e barbara á Lingua Portugue .. 
za, não lhe erraria o nome. Contentaram-se os seus pri

mitiYos E scriplores Je fallar uma linguagem pouco soe
corrida da correcção da Grammatica, e de todas aqud

las qualiJa.des , que ensina a Arte de bem jalla.r:,. O~ 

melhores, que escreviam em pro;a, eram aquelles, de 

cujo estilo secr.o, cançauo, e confuso temos tantas pro
vas, quanta_s são as Chronicas dos nossos Reis antigos. 
Os mais Jislinclos no verso são os que lemos no Cancio
neiro de Resen<.le , Poetas todos, que não conheceram o 
polimento da Arte. 

Se por aquelles tempos não apparecêra o insigne 
Joao de Ba1·ros , não teriamos obra, que pela lingua
gem merecesse ser lida com approveitamento, e gosto. 

Empenhou-se este il!ustre homem em dar regras segu

ras á Lingua , e em pratica-las nas suas obras, escre

vendo-as com termos tão proprios, e puros, que mere
ceu ser chamado o fundador da pureza , e elegancia da 
sua Lingua, com tantaju!itiça, quantos foram os me
recimentos para ta:.nbem o appellidarem na Histor.la o. 

Livio Portugue%. Na verdade que quem lêr por este . 

Classico admirará nelle uma tal abundancia de ter

mos , cheios de propriedade, e energia , e uma tal af
fluencia de expressões genuioas , nascendo tudo de um 
esty lo claro , e correcto, que jámais se animará a. negar-. 
lhe o justo titulo de prirnei1·o 2Vlestre da Linguagem Por

tugueza. Por isso o nosso Antonio Luiz no seu Tratado 
de Pudore , que lhe dedicou , disse delle com justiça 

Ttwque ex ore (qnwd de Nestor~ sc1·ipsit Il~'fiW"I.ls) mille·. 

· dulcior pt'efli!át oratio. Por i.;so igu.almente Nicoláo .An-
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. tonio nà sua 1Jibliot.1lísp. cl1amoü ao poro e eloquente 
·esty lo deste illustre Historiador luculenta oratio, Livia
nae aemula &c. Esta mmma justiça lhe fazem infinitos 

Escriptores naturaes, e estranhos, cujas auctoridades não 

queremos transcrever, porque são su•perfluas para provar 
a summa auctori<ilade, que tem João de Barros na Lin'"' 
gua Portugueza , onde o uso dçs · sec'ulos segui·ntes lhe 

não ar:~tiquou ou palaVras, ou pronunciações. 

Fr. Bcr:nardo de Brito, que· lançou os alicerces ~ 
grande Obra da . Monarqa.bia L7tsitana , entra igualmen

te na honrada classe de João de Barros, porque lhe se

guia os passos ·, escrevendo em esty lo pur-o, e correcto. 
{)brigauo ·desta jl:l'stiça é que o nosso famoso antiquario 
Manoel 80verim de l"aria disse nas Noticias de Portug·al 
pag. ~84 que eHe na linguagem ej~Li%o póde u1·vi1· de 
modeto &c; Do mes.mo parecer é Caramuel no seu Philip. 
Prt~d. pag. 118 , dizendo : ,,. Est he1·cule de Rhetorica 
oplime meritus , cujus perenne studitLm , ao felicem dili
gentiarn vulgata opera testatam faciunt. Os seus conti

nuadores Fr. Antonio , e Fr. :Francisco Brandão tem 

penna ingeoua , indagadora, e verdadeira , mas falta 
daquella propriedade, e pureza' ' que sobresahe em seu 

antecessor. Os outros Chronistas, que continuara-m esta 

grande Obra, ainda na linguagem tem entre os Criticos 
menos mei·ecimento f]UC os uois Brandões' especialmen

te Fr. Rafael de Jesus , que morreu sem saber o como 
devia fallur a sua Lingua um correcto Escriptor Por

tuguez. 
F r. Lui<t. de Sousa , granue esplendor da sua Reli

gião, a nenhum outl'O Classico cede em pontos depure

za de linguagem, e energia d'expressões. Damos razão 

á critica, que aftlnna, que este Historiador tirou toda 

a espewnsa de s~r imit~do naquelle puro, l'ario, c na· 



turalissimo esty lo, com que escreveu a. Chronica. domi

nicana, e a vida do grande arcebispo D. Fr. B~atholo· 
meu dos Martyres. Um destes criticas é Nicolau Anto

nio na sua Bibliot. Hisp. dizendo delle "Mira ac ea:qui
sita lusitani se1·monis facundia, &c. Ainda foi mais ex· 
pressivo, pela honrada compara<_são, D. Fr. Manuel de 

Mello na sua carta ao doutor Themudo, onde diz "Po
diamos crer animava nelle a alma do famoso João d~ 

Barros, &c. Mas para que é transcrever mais elogios a 

este insigne historiador, onde está o do grande Vieira! 

Confessa elle na censura da 3.a Parte, que o estylo de 
Fr. Luiz de Sousa é claro c(l'm brevidad~, discreto sem 
affectagáo, copioso sem r·edundancia, e tiío corrente, Ja

cil, e notavel, q'LU enriquecendo a munoria, e affeiçoan
do a vontade, não cança o entendimento. . . • Di-..endo o 
commum com sir1.gularidade , o similhanle sem repetisâo, 
o sabido, e uulgar com not>idade , e mostrando as cousa.s 

[como f a"' a lu'!.] cada wma como é, e toda.s com lustre. A 
ling1~agem. tanto nas palqvras , como na phrase , é pu.ra
mente da língua, em que professou escrever, sem mistt~ 
r a, oa con·upçâo de vocabulos estrangeiros. .A propricàll
de, com que falla em todas as materias, é como de quem 
a ap1·cndeu na eschola dos olhos, t{c. 

A D. Fr .. 111m·cos de Lisboa dão os criticas a. auc
toriuade de classico , porque escreYeu a Cbronica da Ür· 

dem dos Menores com aquella pureza de linguagem, 
que era vulgar nos sabias da sua idaue. Posto que não 

chega a possuir aquelle [digamos assim J atticismo da 

lingua portugueza, que se admira nos classicoi acima 
apontados, merece comtudo o elogio, que lhe fez D. 
Francisco Manuel na Carta 1.a da CenLuria 4.a, cha
mando-lhe muito eloquente. 

Do P • .Antonio Vieira diremos pouco, porque occu-
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.paria mos todó este livro , se fosse necess~rio provar, que 

.é o classico mais auctoris<J.do da lingua portugueza; mas 

-ninguem ha entre n6s, que o não confesse, nem entre 
.os _estranhos, que o não saib>a. Se não me cega ~ pai:
.xão, ou não me enganam os testemunhos de sabias in

·finitos, nem antes, Hem depois deste singular orador 
.tivemos penna do mesmo aparo. Possuiu elle em gráu 

·sublime toda~ as delicadezas, propriedades, e ene11gia 

da sua lingua; e por isso é que ainda ninguem duvidou 
·usar de vocahulo, phrase, e expressão achada em seus 
escriptos, ou se atreveu a censtllia-las, achando-as em. 

alheios, exceptuando uma, ou outr·a palavra, que o uso 
.inteir_umente deu por antiquada; injuria, a que estã<;> 
.sujeitos os. cla&sicos mais distinctos das línguas vhas,. 

,~eguir sem.p.re e·m tudo e por tud(i) o faUar de Vieira, 

· .é u.ma segurüs.Lma regra de conseguir não s6 a pureza, 

·mas o louvor de Ler todo o eonbec.imento das su..btH.ezas 
do idioma portuguez i }DOrque nenhu'm outro classico te- . 

. mos, que eserevesse tanto, e sobre tão diversas mate~ 

rias. Discipqlos à este gra11cle mestre foram di versos Qra-
.dores, especialmente Antonio de Sá, e D. Luiz da As
.. cenção, imilando-o na pureza do estilo, e correcção d~ 

grammatica, porem a cada um delles se p óde applicar 
-com VC')rdad.e : s.equitu.rqtle pat·rem n0.n pqssibus cequis. 

Jacintho Freire de And1·ada tem. por sua purissim~ 

locução um lugar distincto en tire os classicos da 'nQssl;l. 
lin:gua. Na vida, que escreveu do grande D. João de 

Ca~tro nos deixou um perfeito modelo da força, gra~ 

viJade, e energia da legitima linguagem portugueõa· 
.Deixando um, ou .outro defei~o, como verbi gra:tia dizer: 

• q. altu·rq, d(f!- elrtva-Çiío do polo , descuidos , que se de vertl 

attribuir á indispeosavd fra.queza do entendimento àtl."' 

mano,, no ?~mai:; guardou exactissim0 respeita ás ve~ 
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~eraveis caãs , e ancianidade da nossa genuina lingua

·gem. 
A viua do Conde das Galveas, escripta por seu so~ 

brinbo JtbZiO de .lltlello e Castro é um arremedo do que 
nos deixou J acintbo Freire. Tem polimento, e pureza 
<le pbrase, mas commurnmente revestida dP- tanta pom~ 

-pa de palavras, que quem lêr a este escriptor logo o 
hade julgar por poeta; porque conceitua a cada passo 
como homem arrebatado de enthusiasmo; porem isto 
mais pertence ao estylo, do qual não é o nosso assump~ 
·to falÍa~mos, do que á simples · locuçilo, que é todo o 
.araumento desta obra. Por isso tambem não demos o 

o 

no5so juizo sobre o merecimento dos classic<;>s até aqui 

apontados em materia de estylo; nem o daremos nos 
.que se seguirem, reservando este assumpto para occa
!.iào diversa. 

Fr. Domi-ngos Teixeira , na vida do nosso famoso 
Condestavel , melhor se soube revestir da índole, e carac'
ter ua locução de Jacintho Freire. A's vezes é delle um 
imitador servil, mais na estudada symetria das palavras,_ 
que na eleva<;ão e energia dos pensamentos; posto que 
tem muitos nobres, e sempre ditos com pureza e pro
priedade de linguagem correcta. Deixou-nos o mesmo 

auctor escripta a vida de Gomes Frei1·e de Andrada; 
mas é edificio de architectura mesquinha, e de ornatos 
menos graves. 

Duar/.e Ri.beiro de Macedo: é auctor com c1istincção 
benemerito da sua lingua. Escreveu pouco; mas o que 
delle temos foi o que bastou para os criticos lhe darem 
logar entre os classicos da primeira nota. Entre todos os 
seus escriptos em nenhum btdlha tan to a sim,plicidade 
.nobre e . pura da nossa linguagem como na vida da 

:princeza Theodora. Bastava só este livro para de jui-
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ti«_;a o constituir mestre: tanta é a propriedade· e pu~ 
reza' que nelle admiram até os mais Jifticultosos ue 
contentar. 

Os juristas tem a justa vaidade de darem em Manuel 
Rodrigues Leitão mais um Ciassico, que hombrea com 
os da primeira auctoridnde. O seu Tratado Analitico não 
é menos tmesouro da pureza e abundancia do nosso idio· 
ma que da jurisprudencia ; mas especialmente a longa. 
dedicatoria é uma daquellas obras, em que a critica 
mai:; severa passa para sincera e admirada panegyrista. 

~A Franci ~co Rodrigues Lobo não se lhe póde negar 
logar nesta <;lasse, porque possuiu perfeitamente a lin
gua e a praticou com distincsão, posto que na ~ôr~ 
t~ na Aldêa com mais especiaLidade do que nas outra11 
obras. No seu poema do Condestabre é onde se lhe acha 

menos pureza e energia. de linguagem • 
.. Estes são os principaes textos, cujas pisadas seguem 

os escrupulosos para· escreverem com propriedade e pu· 
reza. M.ui•to perdeu a nossa lingua em nãa deixarem 
ob11as alguns sabios do seculo decimo-sexto, como ·um 
D. Aleixo de Mene<t.es, um D. Jeronymo Osorio, e ou· 
tros , de cujas cartas e -papei? politicos argumentamos o 
summo gráu de pérfeigão com que fallaram a sua1ingua. 
Gi·ande serviço faria a es·La quem clelles f1zesse ·.e publi
casse uma collecção. Os críticos formam segunda classe 
de auctores Lenemerito:> da nossa linguagem , mas de 
m"erecimento inferior aos antecedenlies' já porque foram 
menos correctos , já porque usaram de termos que na 
sua idade se tinham por archaismos. 

Contam entre estes a Mamwz · Severim de Faria. 
Nós, que · delle temos lição, achamos em suas obras 

bastante pureza no fallar, mas diversas vezes ãffecta setn 
motivo antiguidade de linguagem, usando de · vocabulo6 



de Barros, e outros, que no seu tempo já não estavam 

em -uso. 
D. Francisco Manuel de Mello ainda affectou mais 

o;; archaismos, e por i,;so tem sidu cen:mrado por mui
tos. Com tudo é auctor, pdo qual se deve estudar, 
porque é um daqut-lles em que se acham yocabulos 
exquisitos, pmprios da lingua; e neste ponto, como os 
outros classicos raras ' 'ezes usaram [ou talvez nunca] de 
similbantes vozes, faz e5te escriptor a mesma auctori
dade que fariam os primeiros mestres. Os seus dialo
gas, os seus versos e cartàs servirão muito nesta ma
teriá ao leitor pouco instruido nas delicadezas da nossa 
linguagem familiar. 

O P. João de Lucena justamente merecia oecupar 
logar na classe dos mestres da primeira nota; porque 
~screveu a Vida de S. Francisco Xavier com tal pro
priedade, energia, e pureza de lingua, que os muitos 
J)logios-, com que os sabios honram a sua memoria, ain
da não são os que bastam para quem tanto honrou com 
11 sua pura locução aquella Linguagem Portugueza que 
a critica só reconhece por genuína. Temos observado 
que esta injustamente o censura de usar de diversos ter
mos destituídos de classica auctoridade ; porque de todos 

(>S de que O arguem' lhe achámos exemplos seguros' e 
de todos usou depois Vieira, como facilmente mostra
riamos, se fosse o nosso assumpto fazer aqui a apologia 
d.o P. Lucena. 

O P. Francisco de Sousa no seu Orienl~ Omq1Lia
tado é mui benemerito do Idioma Portuguez. Temos ~li
do e observado a locução deste escriptor, e raro é o 
vocabulo, ou phrase, que não sejam proprios da lín
gua, ou já no seu tempo naturalisados pelo uso cons

t\lnte, Porem como lhe falta aquelle atticismo, o~ pri-
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mor de linguagem que ne encontra nos primeiros mes
tres, não concordam os criticas em lhe dar na pureza 

da locução aquelle distincto logar, em que o poem 

mais pela elegancia que gmvidade do seu estylo, que 
muitas vezes descahe em jocoso. 

Fr. Antonio das Chagas foi um daquelles auctores 
que mais souberam os mysterio> da lingua portugueza. 
Bastará ler qualquer de suas obras para se ver qu~ 
usára della com propriedade, como quem medíra a sua 
vastidão. Nas Cartas Espirituaes acha~-lhe os criticas 

mais cultura e pureza do que nos outros livros, espe
cialmente no uso de termos e phrases familiares, se bem 
que muitas, ou inventou, ou tirou do castelhano, sem 
as achar defendidas por escriptores de classica auctori

dade. Ainda assim se o seu est.)'lo não fôra tão florido, 

inconstante, e muitas vezes poetico , crêmo~ qtute teria 

facilitado aos rigoristas a lhe darem logar mais dis.tinc
Lo entre os textos portuguezes. 

O Veneravel P. &1·tholomeu, elo Quental fallou com 

grancl;e propriedade, não admittindo jáBHllis. frm seus e~ 
criptas voo~s ou expressões roubadas a outras linguas. 

·Por commum consenso dos críticos é purissímo o seu 

portuguez, paTticularmente nos Sermôes,. que até em 

elegan:cia e gn~<Yidade de estylo se · devem imitar. Diz 
um critico moderno que já nas suas Merl.it&§tJes lhe nãG> 

acha tanta pureza de linguagem ; quereria talvez. dizer 

tanta nobreza. Mas assim convinha á gente pop-ular pa, 
ra quem escrevia. O• em ql!le tedw os cUoltCrs €0ncor
dam c0m toda a j usti.ça € em que este' apos<ll®ticw o'r.a, 

dor f.allava com escrupulosa pureza;. <1e l<!XttiÇã.o , quarv 
do .como rrégador da capell~:t real ora \la diante clbs~ tel; 

·e primeiras personagens <!la côrtre . 
. (f) P .. Mi:m~Lel l!Je1•ncwdes, f.lilih6 db' institato· ·e dtl 
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espirito do veneraYel P, Quental, injustamente não 
hombrêa com os classicos do seculo passado, sendo um 
acerrimo imitador de Vieira; mas tempo v,irá em que 
critica mais recta lhe dê Jogar merecido, quando este. 
auctor já não pa~sar por moderno. Para e~ta distincc;ão 
bastará observar bem qualquer das suas obras, excep~ 
tuando a das Florestas, na qual se não conhece tanto. 
a lima da purissima locução e [digamos assim] o ·ver
niz da degancia, que só Lem por legitima a linguagem 
porlugueza. As suas .Meditaçôes sobre ~os .Novissir.nos do 
Homem immortalisam a sua penna, ennobrecem a lin
gua, e honram a Congregação do Oratorio, da qual foi 
exem plarissimo filho. 

O conde da Ericeira, D. Luis de _Meneo;;es, teve 
clareza, gravidade de locução, mas não concordam os 
rigorista:; em lhe conceder no seu Por·tthgal Res6aumdo. 
perfeita e constante pureza de liogua. No;; termos po

rem, que são facultativos, e pertencentes á milicia, 
ninguem ha que o não tenha por t:exto, pois que nesta 
matefi.a já perderam a auctoridade os nossos antigos. 
No tempo em que este auctor escreveu floreceram ou
tros assaz benemeritos da lingua nacional, que publi
caram purissimos escriptos políticos sobre a justa accla

mação do Sr. rei D. João 4.0
: porem não fazemos del-.. 

les distincta memoria, porque ainda não são eontados no 
catalogo dos classicos. 

Estes são os principaes auctores, que na pr.osa fox
~am ·o catalogo; uos. textos da lhngua, eu da .p~ilm.eira,. 

· ou da segunda cla5se. Outros criticas h~, que estendem 
~ais r:ste numero, talvez guiados pela paixão que tem 
ás obras cl.e algum particular esc•ipto.l!. N6s tambem ci 
estendemos ·, pondo neLle aqudles au.ct®Del', q.ue. escreve:~ 
ram cor;n. linguagem correcta. de div.crsas sciencias .. e a.r-
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tes, porque seguindo o exemplo de toda;; as naçõe5 cul~ 
tas devem nellas ser contados por Classicos. 

Taes são Fi!iz,ppe Nunes na· Arte da Pintura , e Poe
sia " na da M usica Antonio Fe1·nandes, e Jl1anoel Nu
nes da Silva" na da Grammatica F ernão de Olivei1·a " 
na Nnutica Lui» Serrão Pim~nt·et, e Manoel Pimentel" 
na Militar João de Medeiros Con·êa, e Lui'!. Mendes de 
Yaseoneellos" na da Artilharia La'!.a?'O de-la-lslct" na da 
Caça da alta volateria Diogo Pernandes Fet·reira " 
na da Cavallaria Antonio Galváo de Andrade, e Anto
nio Pereira Rego" na Architectura Militar !.ALi'!. Sen·áo 
Pimentel" na A rithmetica Lwndro de Figueira, e Ma
noel de Figueiredo" na Arte de Brazão Antonio de V il
la~;-boas Sampayo, e outros, cujas obras correm m. 5 " 

Em cousas pertencentes ao trafico camponez, e á cultu
ra dos campos &c. Leonel da Costa. Na Sciencia Astro
nomica é texto Andd. de Avellar, e Pedro N 'lllnes " na 
Geografica Gaspar Barreiros, e Fr. Pedr o de Poym·es, 
e o Martyrologio em Portugucz para a verdadeira pro
nunciação dos nomes de muitas terras" na Medica Af
fonso de Jltliranda, F1·ancisco Morato Roma, e Fr. Ma, 
noel de A '!.evedo" na J uridica Manoel A !J;;a·res P egas , e 
outros do sP.culo passado , que publica.rám diversas AI
legações. De quasi todas estas Artes, e Sciencias ha ou
tro~ A uctores modernos; mas por isso mesmo que o são, 
ainda não os contam os rigoristns no numero dos Clns

sicos, não o desmerecendo pela propriedade, e pureza, 
com que escreveram. A mesma sorte estão padecendo 
[em quanto não vier outra idade] diversos Oradores, 
Historiadores , e Poetas assaz benemeritos da Lingua 
Portugueza, Alumnos de varias Academias, e especial

tnente da Real da Historia destes Reinos. 
Corre um erro commummcJlteJecebiqo ue muilQs, e 
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vem a ~er , que os Poetas por conta das lib<>rdades da 

sua linguagem não podem fazer em prosa auctoridade 

segura ·em pon.los de pureza de locução. Demoremo-nos 
mais, do que é nosso costume, nesta ma teria, mostran

do a equivocação , que ha nclla. Os Poetas sim usam 

de vozes-estranhas, que não são permittidas aos que es

crevem em prosa ; porém nem sempre se valem desta l'i
Lerdade, nem a devem pôr em prática em qualquer es
pecie de Poesia. Aristotcles só a concede aos Epico~, di

zendo " Verba e.xte1·na Poefis Epicis stmt accomodata : 
gntvitalem. ?lamq~~e hoc, ct mngniloquentiam in se conti
nent, et ~udaciam. 

Críticos ha, que ainda passam a mais, affirmando 

que não só são lícitos na Epopea os vocabulos estrangei

ros, mas tambem yozes fingidas, que em nenhum idio
ma se elil.contrarn. Assim o prova o doutíssimo Apologis

ta de Annibal Caro contra Luiz Casldvelro na pag. Qá 

confirmando-o com cxem pios não só de Epicos gregos, 

e latinos, mas modernos de diversas Naçõeii. Nesta dou

trina parece-nos' que ha nao pouco excesso' porque nã0 
sabemo~ de que· modo se póde usar na Epopea dc ·pala· 
vras, não extrahioos de algum idioma , mas totalmen
te novas para todos, porque se ellas nunca foram ouvi

das , tam bem não sernm entendidas ; o que é grn ye 

defeito. 

O nosso parecer é , que o Epico sim se póde ,·aler 

de Yocabulos estranhos, mas devem sertirndos de ü.lioma, 
que i1ão seja tão desconhecido que os sabios não té
nham deste uma geral noticia. Porém estaliberdnue ·nfío 
de,·e ser excessiva, ma~ moderada, á maneira de Virgí
lio , que da língua sabina tirou a palavra Cwpentus, 

d:::. Persica Gaw, da M acedonica Phalana; , da G alli
ca Ur·i., da Punica J}fogalift. &c. Com esta limita~ão 

~ 
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p6de o Epico usar de vozes estranhas ou por necessida
de, ou mer~mente para fazer mais sublime, e magestosa 

a liaguagem poetica, que é nelle indispensavel. Esta 
licença porém não é concedida ás outras especies de 

Poema, exceptuando na Lyrica as Odes Pindaricas. 
Por onde concluímos que se nestes vocabulos estra

nhos não fazem para a prosa auctoridade os exe.mplos 
dos Poetas Epicos, certamente a fazem naquellas pala

vras, que lambem tem uso na prosa , e estas ninguem 
du\'Ída que são em muito maior número do que as es

trangeiras. Por exerpplo, quando eu duvido se· se pôde 
usar, ou não, em um Panegyrico das palavr~s Calami
ta, Affanado, Iman, Enpe1·ar, Sop01"0"-'0, &c., e não 
sabendo, que as usou Vieira em diversos Sermões, as 

acho em CamÕe:;, Gabriel Pereira, Bacellar, e ou tre~; 

tenho nestes Poetas ex em pios seguros para usa i' dellas, 
dando-as por l'egitimas Portuguezas, porque verdadeira~ 
mente estes vocabulos não são os que em rigor consti
tuem a linguagem poetica, como bem sabem os in telli

gentes . Quanto mais que o buscar os exemplos elos 
Classicos não é s6 para a pureza e propriedade das pala

·nas, mas tambem para a segurança nas regras da Grnm

matica; e todos sabem, que e~>Las no verso sfí.o as mes
m_as, que na prosa, excepL1:1ando alguma collocaç;ão Je 
v~zes , que por virtude da Syntaxe flgurada é privativa 

para os Poetas. 
Assentando pois nestes principias con_c1uamos que 

uinda para a prosa são textos ela ssicos os bons Poetas 
em .pontos de pureza de vocabulos, e correcção de Gram
matica. Assim o praticam touas as nações cultas, que 

tem publicado Vocabularios , da sua língua , allegando 
ne!les frequen ~emen te com os ·e~em pios dos seus melho

res Poelas. Só quem combina a locução de Gil Vicen-
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te e a de todos os Poetas, que formam o Cancioneiro 

<le Resende , é que sabe avaliar bem o quanto deve a 
Língua Por lu gueza áquelles sublimes espi ri tos~ que en~ 
tre n6s cultivaram , ou [dizendo melhor] fundaram a 

Poesia no Seculo decimo sexto . Estes compa~auos com 

~s Poetas, que lhe precederam, Lem o mesmo mereci
mentoqueHoracio, Virgílio, Ovi<lio, Catullo, Teren ... 
cio, e outros a respeilo de Ennio, Nevio, Andronico~ 
Pacuvio &c. 

Tal foi L ui'!. de C'...amôes, honra immortal, não s? da 
P~esia, mas da Linguagem Portugueza, porque assip1 n~ 
sua Epopea , como em todas as demais obras ·poe!icas prar 

ticou uma admiravelelareza, propriedade"" .eleguncia, e 

e nergia de Lingua. Quem le a Camões, qnasi que lhe 

parece estar knd.o ~:~.m Poeta da ül.ade p-resente pelo _qu.e 
Jiz respeüo á. J3Ureza, e correcçãe da nossa GramlllHl.Üca~ 

Não foram assim Oi> famosos Diogo Bernardes' .Antonio 
Ferreira , Bemw·dim Ribeiro, Jeronymo de Corle Real ; 
-e outro~> daquell.e Secl,.l]o; porque na sua 1o.cuç.ão ás vezes 

.as pera' e inculta facilment-e uecluram a idade' em :que 
nasceram , sendo de Camões mais fieis iroitado.res na. 
elegancia da Poesia que nas da lip.guagem. 

Ft·. Ber'IULt·do de BTito nos peuoo_? venos , 

deho-ut , .eonserva o mesmo lograr de Classico 
qu.e nos 

quelb~ 

.adquiriram as sY.as obras ~m prosa. Mostrou, que nas~ 

cêra tanto para a Poesja, como para a Historifl.; e J30r
que os criticas rigoristas napureza daLir,'lgu~ a,chaPl el]l 

lleJ.ts Yenos o mesmo polime-nto, propriedrade ,_e força d~ 

loc!-l~ã0 Porl-ugueza, que admiram nos seus escriptOf 
em prosa , por isso em qualquer das suas ob.ras o reco: 

.nhecem nesta materia por meitr:e , ~ text-o da pri.meira 
classe. 

Dão 9 mesmo Ioga r a Gal:Jriel Pereira ele, Castro, é 

~ ~' 



com justiç;a, porque é benemerito da nossa linguagem. 
No seu Poema a Uúyssca , onde o não attrahiram a<J 
liberdades poeticas, para comer v ar a grandeza E pica, é 
quasi sempre puro, e proprio, ou na Grammatica, ou 
nas voze:;; mas nunca como o foi Camões em qualquer 
desunsobras. P6de ser queestejuizopareça amuitos ex
cessivo; mas será em quanto nãoobsenarem a sua Epope~ 
coni a exacta reflexão' que ella merece; não <ligo pelo 
que toca ás regras Epicas [porque não é este o nosso as
sumpto] ma·s pelo que respeita ágenuina pureza da Lin
gua, em que á:s vezes faltou, como em seu logar -mos
traremos. 

Antonio Bar·bosa Bacellar é um dos pdmeiros Poe
tas, que te1n o nosso Parnasso , ou se attenda a -todas 

as qualidades poctica~, ou á puríssima locução. Poucos 
são os versos , que possuímos de tão subli_me engenho; 
mas esses poucos são os que ~obram para os rigoristas 
assenta~em entre si que quem se defender com o exem
plo deste Poetá em ma terias pertencentes á Língua pTo
duz em sua defensa um texto da primeira classe. Lêa 
as suas ·obras com reflexão judiciosa q-uem du ddar da 

justiça desta ~entenç;a. 
Antonio da Fonceca Soares, segundo alguns Ci-iti

cos, 1;em tàl merecimento em seus versos , no que toca 
ás especialidades da locução , que querem se lhe deva 
dar logar entre os Classicos. A verdade é, que não ba

"ferá palavra expressiva' frase' e modo de fallar legiti
mamente Portug-uez, que n~o se achem neste Poeta, es
pecialmente naquellas obras , em que usou do estylo" 
temperado, ou do sim pies. 

A estes Poetas se seguem outros , · que formam se ... 
gunua classe, porque não se acha nelles a mesma p ro

'priedade de linguagem- que nos ftnteceuentes. Taes são 



Baltlwr.ar E~taço nas suas Rim~s ; Franciseo de Sá de 
ltfcne!t,GS na sua Malaca Co.nquistada ; Antonio de Sousa 

de Macedo na sua Ulyssipo ; J.I!Innor:l de Galhcgos na sua 

GigantomGchta, e no seu 1'ernplo da .Memoria; e outros 

que não apontamos ; visto não serem de grave auctori

dad~ entre o~ bons ~ullores da nossa Lingua. As Acade

mias dos Singula·res , dos Generosos , e dos Anon:ymos 
tiveram ~lguns Alumnos tão cuidàdosos da pureza de lin
guagem , que tempo virá, em que com elles se aucto

rise, quando se for!Ylar um Dicdonario Portuguez, cu
jos vocabubs se vejam sempre a_u.ctorisado3 com exem
plos classicos para segurança dos Escriplores pouco ins
truic.los na Lingua ·materna. O P. Bluteall , a quem 

muito seguimos nesta obra , não foi neste ponto ~scrn

puloso, como devêra , em toJos os termos que trás no 
seu VocabulaJ:io, a.llegando a cadú passo, já. com AA. 

Classicos , já. com outros da inúma nota ; mas sempre 

será um Escriptor de immortal fama entre os fortugue

zes, por lhes dar um Dicdonàrio, (i"ue elles não tinham, 

e ue que tanto necessitavam . . E' glQria, que sempre a

companhará a sabia religião Theatina fundada nesta 
Corte. 
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REFLEXÃO 

Sobre o uso dé algt~mas vozes antiq~tadas.. 

Na Reflexão antecedente rnostrámos, qual era a gi·anl

ue a uctoridade dos nossos A uctores Clasaicos , e o co
.mo estamos obri'gauos · a caminhar pelos seus vestígios, 

para irmos seguros na purez.a , e correc':São da Língua:. 
.gem. Porém corno o uso recebido pelos .sabias , que se 
seguiram a estes mestres , te·m maior auctoridade, do. 
que elles, porque esta é a differeaça das Linguas vivas 

ás mortas , faremos agora mcmoda de algumas vozes, 

que tem1o sido usadas pélos melhores Classicos , estão 

hoje inteiramente anti€1uadas .. 
Não espeiE~ aqui o lei to r um Catalogo prolixo de 

EOmes·, que já despresára por antiquados o in~igne João 
de Barros , quando em seus admüaveis escriptos deo 
polimeri.to', e cultura á nossa Linguagem, porque de taes 
vozes trataram já D1:1arte Nunes de Leão, B.ento Perei

ra , e com especialidade o P. Bluteau em um especial 
Catalogo , que an,da no tomo segundo do Supplemento 
ao seu V ucabulnrio. 

Trataremos sómente de algumas daquellas palavras, 

que desue Barros até Vieira iloreceram rélnanLes, e ' 'Íe

tam a murchar na idade presente, sem mais fundamen
to, que a oppo:;i<_São do u.so , arbitro muitas vezes im
prudenle em tacs mulerias. As que não vão n.o Catalo

go, que se segue, busquem-se no que vai no fim da se

gunda parte' no cas0 que o antiquado consista mars n~ 

pronuncia<_;ão, do q1.1e meramente na palaYra. 
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.Agn,t,l'a [de montes] por impureza é de Barros na 

Decad. 1.a pag. 49. col. l.a 

Alpar-gata é termo, de q1,1e varias vezes usou Vieira 

nos seus Sermões; e por não produzirmos mais exemplos, 

bastará o do tom . 4.0 pag. 194, aonde diz" As alpar~ 

gatas semeadas de todo o genero de pedradas &c. 

Anojo : chamavam os bons antigos ao animal. de 

um anno. Seria bom que se usasse desta palavra, por

que não temos outra , que signifique o mesmo. Aind~ 

hoje chamam os -vaqueiros a.nojos aos bezerros de um 
anno. 

A1·enga, por discurso se rio, era antigamente pala

vra usadi:;;ima. Hoje signlf1ca discurso desordenado e 

confuso. 

An·ear, por enfeitm·, é de Vieira no sermão das 
exequia~ de D. Maria ele Ataydc, pag . 143. A1·1·ea-se a 
morte das esperanças, que &c. 

Atavio por enfeite tambem é antiquado. 

Cohirmão valia entre os antigos o mesmo, que entre 

n6s p1·imo coinnão; mas hoje é antiquado dizer-se cohi1'

mão sem mais outra alguma palavra . 

Campanha por companhia é de F r . Luiz de Sousa, 
de Camões no can t. 3 . est . 49, e de Barros Decad. 1.a 

pag . G3: mas creio que do P. Fr. L u iz de Sousa para 

diante não se usou mais es~a palavra. 

Cón·ego significava o mesmo, que hoje 1·egttei1·o. 
Usavam-no os classicos com o exemplo de Barros na 

Decad. La pag. 16b. 

Delonga por dilaçao era mui usado em outra iua
de : usou deste termo Damião de Goes na sua chronica 

pag. 11, e Sá de Miranda em diversos lagares das suas 

poesias. 

De·ITadei1·o era palavra communissima entre os es-



cdpLores do seculo Jecímo-sexto, e setimo, assim n~ 

r1rosa como no verso. Hoje está. quasi antiquada, espe

cialmente em poesia, porque se tem por voz plebea. 
Desa~o por negligencia ou dcscuiJo. Acha-se em 

Leonel da Costa nas Óeorgicas de VirgiHo pag. 5'2, e 
no tom. 7 lia 1\:lonarch . Lusit. pag. 58•t. 

Desclar por desatar teve algum clia em seu favor os 

melhores exemplos, c até ao tempo de Vieira não esta~ 

va a·ntiquado. 
Desnaeer acha-se em Vieira na Palavra de Detts 

Empenhada, png. 168. Hoje não vemos usado este 

~erbo . 
. Despeaclo por mailratado dos pés, disse João de 

Barros na Decad. 4 pag. 1 óO, e foi seguido de muitos . 

Desqtter·ido por não ::unaJ.o tem presentemente raro 

·uso, não obstante ser de Vieira no tom. ~ pag· .. 179. Se 
$C >,~Íu desqu~rida e despresada, &c. E' termo, que não 
deve antiquur-se, p0rque faz falta na língua. 

Dcsvivcr por acabàr de viver é verbo, do qual hoje 
ninguem quererá ·usar se der ou v idos aos escrupulos~s. 
Pois 'tem a seu favor, não s0 a Vieirü, mas a outros 

auctores de igual auctoridade . 

Devaneo por desvanecimento se acha na Vida de D. 
Fr. Barlholomeu dos Martyres, s<;guindo seu auctor a 

Duarte Nunes de. Leão. No livrinho C'h?·ístacs cl'alma 
ainJa se acha este nome. 

D 'ição por dominio se encontra: em di versos escri p ... 
tores, especialmente na ViJa da rainlw. san La Isabel, 

pag. 66, O!lde diz : "Dilatando as .suas armas, e as 

dições do re~no, &c." 

Diss·idente poT discorde era termo mui vulgar até o 

tempo de D. Francisco, Manuel, que usou delle nas 

fluas cartas, pag. ~11. Injustamente é hoje antiquada 



vbz tão expressiva, derivada da latina, da t:_tual a nossa 

lingua é com vaidade filha legitima. 

Doestm· e doesto por injuriar e injuria tem em seu 

favor todos os bons exemplos antigos, especialmente o 

de Barros, que na Decad. 3.a pag. ~UH disse: "Defen

dia-se com as mãos e doestos da lingua, &c." Ainda o 
seguiu o auctor da Monarch. Lusit. tom. 6.0 pag. 18. 
"Era castigado quem o doestava, ~c.,; 

· Ernbq.ir por enganar é de Brito no tom. 1.0 da Mo

narch. Lusit. pag. 88. "Costumam embair os ouvintes 

de suas mentiras, &c. " 
Embestega·r por metter-se em Jogar em bara<;atlo, é 

de Barros na Decad .. ~ .a pag. 81 onde diz: "Embeste
ga·r em lagares sem sabida, &c. , 

Embon1s por pm·abens foi termo usadissimo pelos 
nossos classicos. Ainda J acin Lho Freire usou delle no 

li v. ~. 0 n.0 17~. "Muitos príncipes, que lhe davam em

boras da victoria, &c." Sem rasão se anliquou esta pa

la~-ra, e louvàmos muito ao moderno escriptor do Pa

negyrico á Casa de Marialva p0r usar della muitas ve

zes ; porem não nos resolvemos a fazer o mesmo ' por 
não nos expormos á critica do5 que não admiltem pala
vras q:ue não sejam correntes. 

Emp·renhidáo por prenhe"' é de Brito no tom. 1.0 da 

Monarch. Lusit. pag. 6~. "Amores tão secretos, que os 

veio a publicaT a emprenhidáo dn moça, &c." 

Ernfa7'ado por enfastiado da repetição de uma mes

ma cousa, anda no livro EtÍtiopia Oriental, pag. 3!1. 

Escm·cé1b sjgnilicando ondas gra.nues que fazP.m os 

mares cavados, foi termo muito usado até o tempo ue 
Vieira. Hoje s6 significa uma admiração mui encareci
da , e é voz popular. 

Esc1tda·r por cmbrir-se com o escudo , usou não s6 



João de Barros e F r. Bernardo de Brito, mas o P·. 
Vieira no tom. \2. 0 pag. 19. "Havendo pois o principe 

de se, escusar, ou cscudar com os seus conselhos, &c." 

Os amantes ua lingua sentem que se não use deste ver

bo, porque ajuda a empobrece-la a falta delle. 

Esgm·es por acenos, e movimentos feitos com a ca

_ra, ou com os oll;ws, usou-se constantemente até o tem

po de Frandsco Rodrigues Lobo, em cujas obras diversas 

vezes se acb~:l. Veja-se a sua C(n·te na Aldect pag . .I a. ) 
Esmechar a cabeça por fazer nelJa uma ferida, é 

verbo, de que usou Lobo na Corte na Aldea pag. 113, 
imiLanJo aos antigos classicos. · 

Esmolar por dar esmolas tem a seu favor os me- · 

lhores textos da lingua: hoje se se usa é s6 por pedi~ 

esmola. 

Espa1·celado por mar que Lem bancos de pedra, era 

. constantemente usado até a idade àe Vieira, que no 
tom. !2. 0 pag. 343 disse: "Com estes mares tão espa?·ce

lados, e cheios de baixos, &c. " Este termo, pela falta 

que faz, devia tornar a florecer, se bem que entre al

guns ainda não é antiquado. 

EsquivOIT', verbo mui necessario, e que injustamente 

se antiquou ~ porque não s6 significava impedir o ucces

so e familiaridad0 que uma pessoa podia ter com outra, 
mas tambem valia o mesmo que ev-itar e afa~tcvr-se. F~

cando-nos esquivo e esq'Lbivança não sei porque perdemo~ 

o verbo. 

Estugm· por apTessOIT' é entre outros de D. Francis

co Manuel na Cada d:e Gnict pag . 89. "Est~bga o pas

so, e segue até alcança-lo, &c. E' verbo que, por ex

jJfessi' o, de veria con~enar-se, porque estugar vale o 

mesmo que instigar ou pic<;w; e po,sto que se diga picou 
·o passo, . em vez de apressou, não é phrase que sa ad

mitta em composição grave. 



Fallece1· por faltar é de João de Barros na Decad. 

1.3 pag. 38, dizendo: "Não lhe falleceriam uns poucós 

-de páus, &c." lmiLou·o D. Franci5cO Manuel na Carta 

de Guia pag. 158, onde disse: "Não fallece quem di
ga , &c." Hoie s6 significa faltar p1Dr occasião <.le morte. 

Feiliça por causa fingida é termo usado por todos 
os classicos até o tempo de D. Francisco Manuel, que 
disse nas ~uas cartas " .bulha feitiça, e nos seus Relogio• 
fallantes "discu7'SO feitiço , /!f c. " 

Feit~~1·a por creatu1·a querem alguns que se vá an
tiquando, não obstante ser des melhores classicos, ·e 
com ~specialidade de Vieira em diversos logares, como 
sabem os que delle teem lição. Não ha rasão para que 

-este termo se r.ão conserve, imitando ao marquez de 
Valença, D. Francisco de Portugal, auctor moderno 
de pura linguagem, que ~rmitas vezes usou delle nas 
ntas obras. 

Feros por ameaças dá-se hoje por antiquado, ape

sar da grande auctoridade de J acintho Freire, que nn 

pag. 86 disse: "A esta carta com posta de fero$ f:: lison

jas, &c." 
·Grey ou g1·ege, de que usou Barros na Decad. 1.21 

·pag. 178, dizendo: " Ter congregado a sua g'l'ege." é 
hoJe inteiramente .antiquado; mas com prejuízo .da lin· 

gua, por lhe fa~tar umn palavra, com a qual em senti-
· do rigoroso denotavam os n0sso& bons antigos o gado· 
.m.iudq. 

Galm·doctr por premiar quasi que já ninguem diz, 
quand<;? com frequencia usaram delle os puros ~scripto
_re-s da seculo passado, e á sua imitação deveriam fazer 
o mesmo os do presente. 

GenituTa por geraçao, de que muitas vezes usou 
,Joãô de Brurros, já na idade de F r. Luiz de Sousa se 

não dizir.. Veja-se na Decad. a.a a pag. 130. · 



Gentalha já ninguem quer dizer em discurso grave, 
imaginando que é voz plebeu, asc;im como canalha; po
rem . sem fundamen'to' porque usou uell.:t não menos 
C!J.Ue Jacintho FféÜe na png. ~61. 

Governalho por leme já. ningu~m diz, sendo aliás 
mui usada no tempo de Damião de Goell, que a. traz 
na chronica d'elrci D. Manuel, pag. 30. Não se sente 
a sua falta, posto que Yenba da voz latina G1Gberna
cult~m. 

Bosf:e por um m-raial, e hastes por inimigos, são 
termos que a cada passo se acham nos classicos do s·e

culo decimo-sexto' e injustamente antiquados' especial
mente conservando hostilidades. 

Irnigo por inimigo; imir.adG por inimi~ade: são sín
copes que ,já se nãu wffrf!m nem em poesia: o mesmo digo 

de esprito; se bem que dguns ainda o supportarão em 
alguma epopca: de Jl'ló1· não sendo em offtcio da casa 
real, ou da republica; c de G1·âo não se ajuntamlo a 
algum grande titulo ou dignidade, como verbi gratia: 
Grão Senl•or, G1·ão P1·ior, G1·ao D1tque, I!:; c. 

Ladear por ir ao lado: usaram deste verbo os nos
sos antigos, e ainda contentou ao auctor do lor_n. 7.0 da 
:Monarcb. Lusit., usando delle na pag. 187. Injusta
mente se antiquou, e bom seria resuscita:.Io éom a au
ctoridnde de Horacio na suà Poeticar. 

Látego por açoute de correias era termo frequente 

nos classicos antigos; mas muito ha que está antiquado. 
Lasso por cançado é já hoje palavra desusada na 

prosa; não sei a rasão; sei que é de J acintho F;eire na 
pag. 15~. "Estando os nossos com as forças já lassas, 
Cçc. Ao presente serve para denotar causa que .não está 
muito apertada. 

Lide por pelcjn ha muito que se antiquou, e já nã.o 
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era palana usada quando se cotnpoz o tom. f>. 0 cla'Mo

narch. Lusit., que a traz na pag. l~~. 
Longo-r por comrJ1"imcnto é de João ele Barros na 

Decad. 2.a png. 119. Achà-se tambem na Arte de Nave
gar' e' em outros auctores do seculo decimo-sêxto. 

Louçania por gala e accio foi palavra usadissima 
até ao fim elo seculo passado. o~ classicos mais aritigos, 
como Barros e outros, diziam louça.inha, pronunciação 
de que· ainda usoü D. }'rancisco · Manuel na Cm·ta de 

Guia de Casados pag. 44. 
_Manceba do homem casado tinha entre os antigos 

classicos o nomé de comborça. Sem rasão alguma se an
tiquou esta palavra, não ficando outra em seu Jogar; 
pois concubína propriamente é a manceba do homem 
solteiro . 

Mescabar por desestirnm· é de F r. Luiz de Sousa na 
Vida de D. Fr. BarLholomeu uos Martyres pag . 167, 

onde diz: "Se o podia deslustrar e mescabm· , ~c." Os 
classicos que se lhe sêguiram disseram menoscaba1·; po
rem tanto uma e outra palavra, como a de menoscabCl, 

estão antiquadas. 
Miramento por olhar com attenc;;ão, acha-se em 

muitos livros que entre n6s fazem auctoridade, e ainda 
Vieira usou deste termo no tom. ~.0 png. 49, dizendo: 

"Com tal mi?-amento e attenção á grandeza c mugesla~ 
(.}e, &c." 

_Mutra por sinele era termo '\'ulgur no tempo de 
Fernão Mendes Pinto, que assim ó traz nas pag. 9G 
e 177. 

Nadivel, rio que sep6de passar a nado, palavra tão 
propria como injustamente antiquada. Usou-a Barros 
na Decad. 1.a pag. 169, onde diz: "Em logar de ag:ua 

nadivel ~ {:f c. 1' 



30 

Pat1·isar por conformar-se com os estylos da patria
é de Barros no prologo ·á J?ecad. l.a 

Poe:nto por causa cuberta d~ pó, termo que a cada 

passo se acha nos. livros do boín seculo, já se 11ão usa. 

Vieira dizia empoado, e ainda hoje é seguido. 
Pornpear por luzir e o>tentar com pompa, usaram· 

no todos os antigos, especialmeBte Fr. Heytor Pinto, 
tom. 9.1. 0 dos Dialog. pag. ·fJ7. 

Post-er·iore_s por vindouros é de Barros na Decad. 

4. a pag. 16, dizendo: " Para exemplo aos postc1·iores, 

~-c." 
P1·Sa por pre<J.a com o seu verbo prêat· se acha em 

Barros na Deeada l.a p~g. 59 ·: boj,e é voz plebea.-
Precintado por cingido diziam os ~lassicos antigos, 

e ainda Vieira os sGguiu, dizendo no seu Xavie·r Dor

rninclo, pag. 100: "Era um catre prccintado de · cordas 

de cairo , &c. " Com a am·etoridade dos mesm0s dassi
cos ~ 1:1sou tambem D. Rodrigo da Cunha na Historia 
dos Bispos de Lisboa, dizendo: "tJ m eaixão de madei

l;a pq·ccintado de fax as de prata, &c . " 
Privado e pTivança por valído e vaPnnento já os 

moder110s críticos 11ão admittern, mas sem rasão; por

q.ue &ã0 termos SIJimmamentc expressiv0s, seg!Undo a sua 
ctymologia, e por taes tqsou delles muitas vezes o gl'an
cle Vieira. 

Queixume foi palavra polidissima até o tim do se

culo tkcimo-settmo: hoje já não é admittida nem ainda 

em Poesia, oom sentimento da(;].l!lelles que respeita,m 

[como dizia. Ja.cintho Freire no seu prologo] as v.e.n\CQ·a

'Veis caãs e anciauidade matllllru .da nossa. linguagem 
antiga. 

Rwle'l.a, ter me antig0, e •muito e:xpressho, que se:m 

fundamento se antiquou, não fica.ndo outm em s.eu lo--



31 

gar , que exprimisse a força da sua significação. Porem 

com os muitos exemplos de Vieira ainda ha quem o não 

dá por antiquado, vüto ser necessario e eJ<pre:sivo. Vide 

tom. 7. 0 pag. 5~0. 
Refata por contenda, porfia, ou repugnancia, é de 

Barros na Decad. ~.a pag. 84: "Sem ?·eje1·ta pagou o 

que era obrigado." 
Rernoela por acinte e pirmça, é de Brito no tom. 

1.0 da Monarch. Lusit., pag. 375. "Fazendo-lhe em 

seus olhos uma 1·emoela tão affrontosa, &c." 
&plcnado e n'lpl~no em lagar de cheio , serão h~j e 

estranhados pelos criLicos severos, como termos antigos, 

que já perderam a sua auctoridade. Porem não percebo 

a rasão por que se hãode antiquar, admittindo nós ta

?·aplenado e terrapleno, e sendo tão necessario o uso das 
sobreditas vozes, para exprimirmos com uma só palavra 

composta uma. cousa cheia do que quer qta~ seja; á ma

neira de João de Barros, que assim o usou na Decada 
3.?- pag. !233. · 

Sáfaro por "homem rustico, e mal morigerado, foi 
usado por todos os classicos até o tempo do P . Vieira. 
Ãcba-se em Fr. Luiz ·de Sousa, na Vic.la de D . Fr. Bar

tholomeu dos Martyres, pag. Hn col. a. a, e na Vida 

de S. Francisco :Xavier, de Lucena, pag. ~69 col. J.a 

Sahimento por porrvpa jtmebre, se dizia no seca1o 

Ele cimo-sexto, e o usou Damião .de Goes na chl'OD. de 
elrei D. Manuel, pag. 9 col. 4.a 

Sobreccn}w~ term0 de mui la energia, de que usa

v~m. os no;sos an.tigos, applicando-o a pe5soa agastada, 

que a·rruga v a a -testa, e carr-ega v a a·s sobrance'J..bas. Bri

to, lVIona.n:I.J. Lusit., tom. 1.0 pa.g. 353. "Ül!lviu a em"" 

baixada dos nossos com grande sobrecenho, fingindo-se 

agra vadissimo , &c." 



Tímonci1'0 chamavam os nossos bons antigos a:o que 
governava o leme de qúalquer embarcação: hoje não 
quer a critica soffrer já este termo, e despre~a sobeJba 
u auctoridaê.le de Vieira> que no tom. 10 pag. ~4~ dis
se: -"Perguntou ao t~monei-ro do bergantim, &c. '' 

Poderamos fazer crescer este catalogo com outras 
muita~ vozes, usadas pelos nossos antigos, e já hoje 
abolidas; porem como o nos;so fim não foi fazer memo
ria de todos os anUgos termos, per tencentes ou á lingua
gem da plebe, ou á das sciencias e artes, mas s6 dar 
uma leve noLicia daquellas palavras que se teem prc-
5entemen te ' por antiquadas nos discursos graves, nas 
obras serias , e nas con versaçües polidas, damo; ú m a 
esta reflexão. 

REFLEXÃO 3 . a 

Sobre algumas palav1·as , das qttaes fr·equente
rnente se 'l.tSa , e os cr·iticos não admittem , por 
ndo acharem dellas exemplos segu,ros. Mostra
se em, algumas o erro destes criticos. 

P nrece a muitos supersticioso o cuidado com que al

guns Escriptores trabalham por escrever com pureza o 
seu idioma, usando s6 daquelles termos que teern aos 
Classicos por defensores. Porem erram nesta parte [ co
mo em tudo o mais] estes ignoranle~, parecendo-lhe; 
que qualquer palaHa, urna vez que se ache em algum 
auctor, para logo é porlttgueza, e se p6cle usar della 
sem o minimo escrupulo . 



Não faUarlam assirn se soubessem que todas às na

çõe3 cultas teem os seus textos da lingua, e que sen'l. 
imitar a estes na correcç.ão e pureza da linguagem, não 
·se atreve a escrever aquelle que pertende as estimaçõe& 
da ·critica s-evera. Esta não sof!re em portuguez alguns_ 
-termos fr-equentem<ente usados, mas sem ex'emplo de 
-auctor seguro. Faremos menção não de todos-, porque 
não escrevemos vocabulario; mas só de algum que teem 
mais - u.so nos discursos -g.raves ~ e nas conversações po

·lidas-. 
· Actor de theatro ·: não lhe achamos exemplo s·egu'

ro: 1·epresentante é o termo genuino. 
Attend"ivel em nenhum classico até aqui o achamos; 

e não obstante ser palavra tão vulgar, nem o rnesmo 
Bluteau a trae no sel,l vocabulario, 

Attestação, e- attestm· na s~gnincação de testificm-, 

não tem exemplo, qtle faça auctoritlade. Não basta o 

-do Crysol purificativo nas pag. ~37 e 343. Os antigos 
-sim usaram "deste nome, e verbo, mas em sentido to-
talmente diverso, que se póde ver em Bluteau &c. 

Bencmerencia, se aocha em varios livros modernos; 
mas ainda não lhe podemos descobrir exemplo, que li~ 
vre da censura aos que usam deste termo. 

Defidente [por não ter fé] não é termo seguro, acha
~e no livro Eschola das V et·dades pag. 65, mai em ·auc
tor classico certamente se não encontrará. 

Depredcw por- assoZ(f!l·, e saquem· foi usado por F r-. 
Jacintho· de Deus no seu VetfJel de plantas, pag. 18 e 

4~, p01·em é de pouco peso a auctoridade desfe e5criptor·. 
DesadoTar por iridigna7·-se é verbo freql'lentissimo 

'ainda entre aqu_elles' que se prezam de não Sel' pOYO·. 

Não lhe achamos exemplo algum, nem ao menos de ia~ 
-ferior classe. 



Dete;rior na significação de peior s6 o achamos no 
panegyrico do marquez ue Mariaha, pag. lO: porem 
este exemplo é daquellcs que despresam os críticos pu

ritan0s da lingua. 
JJJmqJalmdecer é verbo bastantemf'nte 'tulgar, mas 

destituído de auctori<lade, e até aqui o melhor exem

plo, que delle achamos, é o de Barreto na s~a ortho
graphia • 

. Emprego por occ~4pOflÍO, cargo, ou o.fficio , é pala
vra que ainda não soffrem os adoradores dos nossos pri

meiros class.icos. A verdade é que estes pela maior par
te usaram de tal termo s6 na significação de comprC,I.. A 
que presentemente lhe dão, já se acha na Corte na al
d2a pag. !!200; no Portugal Restaurado tom. L 0 pag. 3; 

em Chagas nas Ca1·tas Espi1·itv.aes tom. ~ .0 pag. 137, e no 

Num;zero Vocal, pag 4!17. Estes exemplos apoiados pelo 
uso constante des presentes, fazem com que S(ja exces
sivo o escrupulo dos criticas modernos, muito mais 11cl1an
do-se já na famosa lfistoria de S. Dom/l;n.gos, e. em al
guns sermões do insigne P. Vieira. 

Energico , termo~ de que ' 'ulgarmen te Fe usa,. parn 
exprimir cousa que tem ener-gia, não se lhe acha a seu 

favor .algum exemplo. seguro em pmsa. 
Escolho por penhasco, ou rQcha no, mar, é mais pa~ 

'Ta o verso, <do q\1~ para a prosa ; e nem ainda. em Poe
sia lhe achámos até aqui melh01; exemplo que o tla Ma· 
laca Conquistada, li v. 1~. es t. ultima. 

Estilm· na signi'ficação de cousa, que é csfylo, e 
cost1~me fazer-se, nào sei que tenha exemplos seguros; 
sei sim que os escriptores puritanos Bão usam pre

sentemente de tal ' 'erbo; porem bom seria, que delle 

usassem. 

Farragem por mistttra, de que usou muito o auc• 
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tor da Polyanthea Medic. pag. 3~3, e de que se valem 
alguns modernos, mantenedores d9s termos alatinados, 
não tem muilo uso entre os que esc1:evem com pureza. 
86 um exemplo ad1amos em Vieira no tomo 9.0 pag. 
386 col. !2.a 

Illag_uear s6 o poderá usaí· quem tiver por auctor de 
boa. dasse ao que escreYeU a Vida ue S. João da Cruz' 
porque t!"az este verbo na pag. b8. 

Irnmune, de que usam sem escrupulo div~rsos es
cri ptores modernos, n.ão tem ex em pios seguros , como 
tera Irmnunidade. 

Inacçao é hoje termo, que anda na boca de todos, 
e por isso inteiramente admiLtido na lingua, posto que 
delle não achasse Bluteau algum bom eX.emplo.· · 

Inauguraçao, e Inm;gurar acha·m.-se divér_sas vezes 
nas Florestas do P. Bernm·des, e até aqui é onde os te
mos. achado; porem para muitos ainda não basta a auc
toridade deste puríssimo escriptor, sendo na obra das 
Flm·cstas, porque não tem nella ·tanta pureza. de lin
guagem, como nas outras, especialmente nas _MedUa
ções dos .Nodssimos, 4c. 

Indefesso se lê muitas vezes no Agiologio Lusitano: 
Incançavel ·é o que achamos em Vieira. 

Indi'f.ivel e di'f.ivel, termos, que a cada passo se ou

vem, por mais gue lhe temos procurado exemplo segu
ro, ainda o não podémos descubr.ir. 

In·edusivel é palavra, que s6 achamos na Guen·a 
Brasilica, pag. 367 , que ·val o mesmo que dizer n 
não temos por legitimada. 

Lapida, por pedra que tem alguma inscripção, é 

palavra bastantemente usada ; mas não sei que tenha 
mefhor exemplo que o da Monarch. Lusit. tom. ~.0 png. 
113 , o qual entre os criticos é de classe inferior· 

:l ~ 



Detorio1· na s:ignificagão de peior s6 o achamos no 

panegyrico do marquez ue Marinha, p~:~g. 10: porem 

este ex~mplo é daquellcs que clespresam os crilicos pu~ 

ritanos da lipgua. 
EmqJal[i,decer é verbo baslantemc>nte \'ulgar, mas 

destituído de auctoridade, e até aqui o melhor ex.em· 

pio, que delle achamos, é o de Barreto na s~a ortho· 
graphia. 

·Emprego por occ1tpaçao , cargo, ou o.fficio, é pala· 
'\'Ta que ainda não soffrem os adoradores dos nossos pri· 

rneiros classicos. A verdaqe é que estes pelu maior par· 

te usaram de tal termo s6 na sjgoificnçào de compr<L. A 

que presentemente lhe €lão, já se acha na Corte na afr. 
dêa pag. !200; no Portugal Restaurado tom. 1;0 pag. 3; 
em Chagas nas Cm·tas E~p~1·ituaes tom. ~.0 pag. 13:7, e no 

Ntbmero f/ócal, pag 4.!17. Esles exemplos llpoiados pelo 

uso coastante dos p•esentes, fazem com q•ue H:ja exccs· 
sivo o escrupulo dos criticas :noueroos, muito mais ach:m
do-se já na famosa Ifistoria de S. Dom:irzgos, e em al· 
guns sermões do insigne P. Vieira. 

Energico , termo~ de que vulgarmente ~e usa, parf\ 

exprimir cousa que tem ener.gia, nãe se lhe acha a seu 

favor .algum exemplo seguro em prosa. 
Escolho por penhasco, ou rocha no, mar, é mais pa· 

:ra o verso, lilo qu~ paora a pFOS!:!- ; e nem ainda. em Poe· 
sia lhe achámos at~ ~qui melhor exemplo que o ua Ma
laca Conquistada, liv. 19.>. est. ultima. 

Estilm· na signi'ficagão de cousa, que é cslylo, e 

costume fazer-se, não sei que tenha exemplos seguros; 

sei sim que os escriptores puritanos não usam pre

sentemente de tal verbo; porem bom seria, que dell~ 

usassem. 
Farragern por mistlwa, de que usou t;nuilo o auc• 
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tor da Poltyanthea Medic. pag. 3~3, e de que se valem 
alguns modern0s, mantenedores dçs termos alatinad0s _,
não tem muilo uso enlre os que esc1:evem com 'pureza. 

Só um exemplo achamos em Vieira no tomo 9.0 pag. 
386 col. ~.a 

Illaquear s6 o poderá. usai· quem- tiver por auctor de 

boa. dasse ao que escreYeu a Vida Je S. João da Cruz, 

porque t~az este verbo na pag. b8. 
Immune, de que usam sem escrupulo divérsos es

criptores modernos, I!ão tem exemplos seguros, como 

têl:!l Irmnunidade. 
Inacçao é hoje termo, que anda na boca de · todos, 

e por isso intei ramente admittido na lingua, p0sto que 

àelle não achasse Bluteau algum bom exempl0.- · 
Ina-uguração, e Inm1gurar acha-m-se di vérsas vezes 

nas Florestas do P. Be1·nm·des, e até aqui é onde os te

mos achado; porem para muitos ainda não básta a auc
toridade deste purissimo est::riptor, sendo na obra das 

Fl01·cstas, porque não tem nella t!lnta pureza. de li-n

guagem, como nas outras, especinl:mente nas Medi:tá
çôes dos Nouissimos, ~ç. 

Indefesso se lê muitas vezes no Agiologio Lusitano: 
Inca:nçauel ·é o que achamos em Vieirá. 

Indisivel e di%ivel, termos, que a cada passo se ou

vem' por mais que lhe temos procurado exemrlo segu-

1'0, ainda o não podémos descuhrir. 

~Tedusivel é palavra, que s6 acha•mos na Guerra 
Brasilica, pag. 367 , que ·vai o mesmo que dizer a 

não temos por legitimada. 

Lapida, por pedra que tem alguma inscripção, é 
palavra bastantemente usada; mas não sei que tenha 

melhor exemplo que o da Monarch. Lusit. tom. ~·o ~ag. 
113, o qual entre os criticas é de classe inferior. 

:5 ;~ 



Lhano apenas se soffre em estylo familiar; em 

qualquer outro é reprovado, porque não se lhe ácha 

:aucLoridade segura. 
Mencionado, e Mencionar foram termos admittidos 

nas conferencias erudítas, feitas em casa do Conde da 

-:l~riceira; porem alguns ec;cr1-1pulosos ainda duvidam usar 

uelles, porque os não acha~ nos .eser~ptores mais puros, 
Necedade em lagar de fatuidade não sei que tenha 

exemplo mais classic~ que o do P. Bernardes nas suas 
obras. Ao menos Bluteau não aponta deste termo cas

.·telhano auctoridade mais segura em portuguez; e se al

guma se descobrir hade ser rara: pelo menos n6s ainda 
·a não encontramos. 

Nimiedade· é palavra · , que noo admittem os. críti

cos, porque dizem que é destituída de exemplos de bom 

seculo. 
Prendas por qualidade·s e dotes pessoaes, an~es de 

Vieira não sei que fosse usada porAuctor Classieo. Os 
bons antigos quando usav.~m do. düo termo , era para 
-significar os mutuos presentes des esposos; e ainda hoje 
neste sentido dizemos com toda a propriedade Pren
if,as. 

P1·ojictw não lhe achamos em seu favor aucloridade 

classica. Usou desta palavra o Auctor da Vida do Prín
cipe Palatino pag. 173. 

Progenie tem raríssimo exemplo seguro em prosa, 

se dermos credito a um critico moderno. N 6s com Blu

teau descobrimos um n~ Corte na AlàBa pag. ~13, ond~"e 

s·e diz "A Ventu1·osa progenie que crem·a &c. 

c Prqjecto tem a seu favor mais o uso constante de 

alguns cultQs deste seculo do que bons exemplos dos 

Classicos, os:quaes diziam Idéa, e s6 em Poetas antigoi 

de inferiOE dasse se achn.r;i P1"ojecto n.a ~igniftel;lgão de 
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lnn;ado jó1·a. Conheci Auctores tão escrupulosos , que 

nunca quizeram usar desta palavra , não obstant~ te-la 
admittido a classe das pessoas polidas. 

Promíscuo s6 a a~bamos em Escriptores de baixa 

anctoriqade, corno é em materias de pureza dq Lingua 

o P. Fernandes na Abrna Inst?·uida tom. \2. pag. 3.6~. 

Propugnaw.lo é termo h0je muito usado em discur
so grave , mas não lhe temos achauo melhor defe_nsor 
que o Auctor do. Vida da Rainha Santa Isabel pag. ~!!5. 

P'rostibulo , casa de mulheres prostitutas, querem 
0s críticos , que com o exemplo de Vieira, e lle outros 
se use de Lupanar; mas parece-nos de-masiado o escru
pulo. 

P1·oten;o, que parece s6 tem uso no verso, foi 'usa
do por Fr. Luiz de Sousa na Parte !it.a da sua Histeria:
pag. 50. Havia outros protet·vos, e duros &c. 

Radicmte, e Radia·r não se adrnitte em prosa : no 

~erso tem exemplos Classicos em · Camões no Canto 6·. 

est. 9., e no Canto 10. est . 81. Seguia-o Gabriel Perei

ra na Ulissea, Canto 1.0 est. ~I. 
Receptivel : ainda o não achámos em Auctores, que 

tivessem aulhorillade superior á de Lacerda na Vida de 
Santa J:oanna, e á do P. Fernandes na Alma Instn.tida, 

Regimen : achamos-lhe muitos exemplos, mas ne

nhum Classico. Usou-se delle na Vida da Rainha Santa 
Isabel pag. ~39. 

Resentimento é termo de pouca antjguidade na Lin

gua, e por isso os ~scrupulosos na pureza della ainda o 
não querem admittir. 

Rutilante, e R'U;tilm·, que se lê em alguns moder
nos Sermões, e Elogios, não tem em prosa bons Aucto

res, que os defendam. Nos E piCO$ não lhes faltam exem
plos. 
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Significado por doente ou mudado de parecer , é 
-vocnbulo, de que s6 usam os que não sabem que co1Ha 
seja pureza de linguagem. 

Tenw por compassivo não lhe ~chá mos ainda exem
plo seguro. Os Classicos diziam tem·o , e guarda,•am 
te1·no pnra exprimir o número de tres. Porém o uso pa

rece que tem a(J.optado este termo na significação de 
piedoso. 

Vtdnercw porje1·ir dizem os que presumem de cul
tos , ~ talvez que não achem desta palavra maior au

ctoriclade que a da Cm·t. Pastoral do Porto na pag. 56. 
Porém se a estas palavras não acham o~ criticai 

exemplos segur9s, não é a sua sentença tão infallivel, 
que não se po~sa achar uma, ou outra auctoridade nas 
vastas obras de tq.ntos Classicos : porque lambem os 

mesmos criticas poem no Catalqgo dos termos, que não 
são Portuguezes , a muitos que certamente tem exem
plos seguros. Apo_ntatemos alguns para instrucção dos 
principiao tes no exercício de com por. 

Abisso por abismo é de Camões: Canç. ~· . li est. 7.a 

AcuTadamente por perfei.tamente é de Vieira no 
t(i>m. b.0 pag. 1.51. cal. ~.a 

Advocado por chamado , é de Vi(;:ira no tom. ~.0 

pag. ~12. "Todos estão Aclvowdos a esta casa das mer
cês &c. " 

Asserto, e Assertivamente , de que os escrupulosos 
não querem usar, por sf.'rem termos modernamen~e ala

tinados, tem exemp,los classicos, e antigos. O prinJeiro 
na vida de D. Fr. Bartholomeu dos Martyres pag. 75. 

cal. 3.a O segun.tlo na Mon. Lnsit. tom. ~.~ png. 6~. 
Avaricia por pvare11a é não .menos que de Barros 

Decad. 3.a pag. ~6~ , onde diz avm·icia dos Magistra~ 
dos &c. 
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Conspecto por presença é do P. Vieira no tom. 3.0 

pag. 484. onde diz " A ccesso ao vosso conspecto divi
no &c. 

Demerilos por desmerecimento é de Fr. Luiz de 
Sousa na P. Ç2,a da sua Historia pag. 171. col. 3.a Pa'

reccndo-1he que por seus derne1·itos não seria ouvida &c• 

Desídia por perguiça acha-se em Vieira no tom. 
4.0 pag. 466., dizendo: Quando o Príncipe a quem toca 
ter as red-eas do goú•rno , por desidia , c negligencia 
as larga &c. 

Divenorio por estallagem .é do mesmo Classico no 
tom. 8.0 pag. 175., onde fullamlo da casa de Abrahão, 

corno hospedaria commum a tolos os peregrinos , lhe 
chama diversorio univer:;al &c. 

Eculeo, espec:ie decavallete, emque at0rmentavam 
os anLigos l\1artyres, é do mesmo Auctor no tom. 4.0 

pag. 153. Outro\? estirados, e desconjunctados no ecu;o 

leo &c. 
Emp1·ego. Vide pag. 34. 
E've11lo p0r Successo , é de Fr. Bernardo de Brito 

em dhersos logares , a-o qual seguio D. Francisco .1.\la
noel nas Epanaforas pag. 450, Começou o governo de 
1;-lancles com alguns felices eventos &c. 

ExinaniT acha-se JivErsas wzes em Vieira. Veja-se 

o tom. 7.0 pag. ~38., e foi"seguido pelos nossos Orado

res de maia pura linguagem , como é o P. Antonio de 
Sá, e outros. 

• Ji'omo, pequeno Templo do Gentilismo, foi usado 
por Vieira no tom. 8.0 pag. 46~. Levantou EIRei Jero

boam um Templo, o-u Fano, em que· collocoa d0is be
zerros de ourQ &<;. 

Fm-ragem é de Vieira no tom. 9.0 pa:g. 3136., onde 
uiz farragem de Heregias &c. 



Flexf~oso por cousa que não está directa , on que 
,;ai dando voltas, acha-se em Francisco Rodrigues Lobo, 
na Corte na Aldêa pag. 330. · 

Gt~san·o é dê João de Barros· n·a Decada -l.a pag. 

~3. :imitado por Fr. Anto.nio das Chagas no !2.0 tom. 
das Cartas pag. !2f>6. 

Imbecilidade tem em seu favor a Fr. Luiz de Sousa 
na -vida de D. ;Fr. Bartholomeq dos Martyres, pag. ó, 

seguindo. a Barros., que na Decada4,a pag. 3~9, disse" 
, gente fraca e imbele &c. 

l!njenso por contrar.~o- e inimigo é de Vieira tom. 
4.0 pag. 13~. Daeruella sempre infensa, e venenosa Me~ 
trropoli &c. 

Inflailo é palztvra tão Portugueza , que usou della 
Barros na Decada .a.a pag. ~~6. Não inflado. nem im

peri0sO &c. 

l!nsaturavel pot insaciavel é de Vieira tom. '7! . 0 pag. Q7~. 
Intemerato: usou-o· Vieira no tom. ~.0 pag. 1~. E' 

uma inteireza perfeita, incorrupta, inteme'Fata &c . 

. Lenho por ·rwu- intendem mui•tos que é s6 permit-. 
tido em Poe~ia; mas usou-o Vieira no tom. 4.0 pag. 499; 
onde diz ~ As venturosas prôas de seus primeüos le~ 

'lJ,hos &c·. 
L ·icendtar por despedir , que muitos tem . )>Or verbo 

italiano novamente intn:>duzido, é e-ntre n6s tão antigo, 
que se lê na Chronica d'EIRei P. João Lo. pag. ~76. 

Achamo-lo dive-rsas veze-s nas Obras de Duarte Ribeiro de 

Maced0, Esc-tri'ptor ele puríssima linguagem, e. não •me
nos em Vieira tom. 7.Q pag·. 430. 

Manes , deidades infernaes do Gentilismo., tem a 
auctoridade de Vieira no tom. 9. 0 pag. 161. Donde se 

·yê, que-._Dão é termo s6 _rrivativo da Poe:>.i~ , como ijl
guns imaginam •. 
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]!lesse por sementeira é do mesmo Classico em di
Tersos logares , assim dos seus Sermões , como das suas 
Car~s.· 

Meta por balisa , que se tem commummente por 

palavra destituída de bons exemplos, já a usou João de 
Barros , e varias vezes o seguia Vieira, e Duarte Ribei
ro de Macedo . 

M1dada1·, que não se te.m por termo legitimo Por
tuguez , é de Vieira dizendo : E Job tão bom no seu 
muladar &c. 

Nefario por infarne é de Fr. Bernardo de Brito no 
tom. 1.0 da Monarq. Lusit. pag. 36, dizendo : Tendo 
por crime nefario viver contra a vontade d' El-Rei &c. 
Nefario sacrilegio. Hist. de S. Domingos. P. ~.a pag. 
40. col. a.a 

Pavonaço por côr roixa , tem muitos por palavra 
inventada por Vieira no tom. 1.0 pag. 114. Os que as

sim decidem, ignoram, que já antes a trouxera Duarte 
Nunes de Leão na Origem da Língua Portugucza pag. 
87, onde faz um catalogo das palavras que tirámos das 
italianos. 

Pavonear é verbo que se censurou e1n um moder
no Elogio , na significação de desvanecer ; mas foi a cri

tica sem fundamento , porque mais de uma· vez o usou 

:nas suas obras o insigne F r. Luiz de Sousa. Veja-se a 
Vida de D. Fr. Bartholomeu dos Marty1:es na pag. 161, 
onde diz: Se vos reverdes, e pavoneardes nella &c. 

Prelibaçao; por gosto anlicipadamente prÇ>vado, e 

cujo uso duvidam muitos , é de Fr. Luiz de Sousa na 
Vida de D. Fr. BartholomeY. dos Martyres pag. 106, 
dizendo : Uma prelibaçao da gloria &c. 

PTendas: Vide pag. 36. 

Pr·evio, que al~uns não querem admitti.r, é de Viei-



ra no tom. -10. pag. 173, diZendo: Uma p1·evia, e for~ 
mo•a representaç;ão &c. 

Pruditor por kaid01· , termo sempre sujeito á"' cen· 
sura por estranho á nossa Lillgua, acha- se em V i eira no 

tom. 4. 0 pag. õ~7. Se eu a;;sim o fizesse·, ·seria ser p1·o· 
ditar das me,mas ovelhas &e. 

Prolaçáo de palavras, em vez de pronunciaçáo, fo~ 
do uso de J0ão de Barros na Decada 3._a pag. ~5, onde 

djz: Por ter.em duas letras no seu Alphabeto, que· que
rem imitar na sua prolação ~c. 

p ,rono, palavra gue parece modernamente extrahi
da dos vocabulários Latinos , achamo-la em Bauos na 
r>ecada 4.a pag. 516. Como os homens naturalmente 

sií.o p1·on.os ao mal &c. Com exemplo tão auct.orisado 
bem podia reviver ~ste termo para riqueza da Lin-
gua. _ 

Protervo. Vide pag. 37. 
Racímo ·por cacho , ·é de Vieira no tom • . 6.0 pug. 

481. Dois racrimos de uva;:, 

Rapacidade por inclinação a tornar o alheio , é de 
Vieira tom. 9.0 pag. 3\29. O avarento com a sua ?·apa
cidade apanha &c. 

Recamar e Recamo , por borda?' e bordadura, ern 
cujo uso <luvidam os ·escrupu~oses, são palavras de Viei· 
ra no t!'m'l. 3.0 pa:g .. 4\2(i), e no 1lom. 4.0 pag. 19·1. As 
1~oupas 1·ecamadas de ouro &e. Alli arrug.a, aeolá. recct-;-

·ma &.c. I~. tom. ~. pag. 16. Era um lavo1· - ~ e recamo 

de ouro &c. 
Recensea1· tem em seu favor a João de Barros con

tra a critieu dos que não tem a este verbo por legitimo 
Portuguez . . Veja-se a DecaGla 4:a pag. 384 , onde diz: 

Ao feitor, e outros ofüciaes passados recensea1·am as con

tas, &c. 



Recente, injustamente se tem por palavra Latina, 

que aind::L nã.o está naturalisada. Usou della Vieira no 

tom. 4. 0 pag. 37~. vendo que já andava na Chronica 

d'El-Rei D. João 1.0 pag. !e98. 

Reciprocm· é de Vieira no tom. b.0 pag. 466, di· 

2endo : Se a paixão , e com paixão 1·ecip1·ocarn de tal sor· 
te as penas &c. 

Segu1·e por uma especie de machado, que levavam 
os Lictores diante dos Supremos Ministros da J usti<sa Ro. 

mana, de nenhnm modo quer admittir a cr.itica na pro
sa portug·ueza. Admitli0-a Vieira no tom. 5.0 png. 9l128 ~ 

dizendo : Levarem diat;Jte de si as varas , e a segure 
&c. 

Simultaneo, disse Vieira no tom.3.0 pag.~6~. Não 

faliam os Concílios de Collecc:são si.mtLllanea , mas suc
cessiva &c. 

Saga por cm·da acha-se em Vieira no tom. 1~. pag. 

37~. E vinha com a soga na garganta &c. 

- Sonoroso, que muitos tem s6 por voz poetica, acha
se di versas vezes em F r. Luiz de Sousa. Uma grande 
voz clara, e sonorosa, tom. !2.0 pag. ~6 . 

Subitaneo em Ioga r de ~·epentino , usou-o Barros na 
Decad. ~.a pag . 193, onde diz: por morte sttbitanea &c~ 
Foi seguido por outros muitos sem o escrupulo, que ho

je affectam alguns modernos, que toda a palavra Lati· 

na aportuguezada resolutamente dão por impropria. 

Trifauce é epiLbeLo que se acha em Vieira no tom. 
6.0 pag. ~9, onde diz: Propriamente tTijauce, porque 
por tres bocas, e tres linguas &c. 

Trisulco, sendo termo poetico, acha-se tambem em 

Vieira no tom. 7. 0 pag. 485. Por isso chamado trino, 
ou tris'l.IJlco &c. 

Vacar por occttpar é verbo que nem em Poesia se 



quer admittir. Em p.rosa usou delle Vieira no tom, 4. 0 

pag. ~83, dizendo: Yacando s6 a Deus; e a si &c. 
Victo?·iar por dar victo1·ia, é do mesmo Classico no 

tom. 3. 0 pag. ~óf>. A pplaudidos, e victoriados de todo 
o theatro &c. 

Poderamos produzir outros muitos exemplos, que ú
zessem copiosissimo este catalogo ; porém como o nosso 
assumpto não é escrever Vocabulario exacto de palavras 
duvidosas, ou seguras da Língua, mas s6 fazer reflexões 
sobre algumas , suppra esta rios~a falta o Leitor pouco 
instruido descobrindo outros muitos termos legitima

mente portuguezes na lição de nossos Classicos, 

REFLEXÃO 4.a 

Sobre alguns nomt!s latinos 'introduzidos na Lín
gua Portugueza por Escriptores de i1if.erior 

classe ' aos quaes nao se deve seguz'r. 

Por occasião da Reflexão antecedente no-s per&uadiram 
alguns que para. soccorro do .Escriptor principiante qui
ze;;scmos apontar msis alguns termos derivados do latim, 

que introduziram no Portuguez Auctores pouco bene
merilos do nossa Língua. Como acima fizemos menção 
de varias palavras latinas, qne entre n6s tem exempl0i 
seguros, pareceu-nos justo abraçar a idéa, para que tarn
bem saibam os pouco instruidos as vozes de que devexn 
fugir, sequizerem escrever com pureza. As que não vão 

no catalogo seguinte, é porque pertencQm mais propria~ 
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mente á pronuncia<_;ão, e assim busquem-se no Vocabu

lario , com que daremos fim á. segunda parte deste Li
vro. 

Absoluto por todos os numeras , isto é cabalmente 

perfeito, não é frase portugueza; posto que o parecesse 
ao Auctor da Alma Inskthida tom. !!.0 pag. 312. 

Awleo pelo ferrão da abelha, soffre-se nos Poetas, 
mas não nos que escre'V~m em prosa. Acha-se diversas 
vezes no livro Valoroso Lucideno. 

A cume de engenho trás Nunes na sua Arte Poetí · 
ca, em vez de agudeza de engenho. Na prosa não que
rem os criticas admittir este termo. 

Acurninado por causa aguçada, achamo-lo em cer
to Escriptor moderno, imitando a Fr, J acintho de Deus 
no seu Vergel de Plantas. 

Agilitar por fazer agil , acha-se no livro, Fabula 

dos Planetas pag. 65. 
- Aperçáo por Abe-rtura: disse puerilmente o Auctor 

do Vergel de Plan Las pag. 8-2. Pela aperçao de livro &c. 
Bipm·tido por causa dividida em duas partes, só n0 

verso tem bom uso com o ex em pio dos nossos Poetas 
Classicos, e na prosa não se deve seguir a alguns que a 
usaram. 

Bipede por ·cousa de dois pés, só no verso se admit

te. Temo-lo achado em alguns discursos, tratando-se de 
monstros, e nesta accepção póde ser permittido. 

Calamo por instrumento pastoril, tem exemplo em 
Faria na Fonte Aganippe; por penoa de escrever usou-o 
o Auctor do Valoroso Lucideno. Tão atrevido é este ter
mo na prosa , como no verso. 

Confecto por acabado : usou-o o Auetor do Vergel 

de Plantas pag. 3~, dizendo: Confecto quasi de idade 
decrepita &c, -



Conte1·~·an.neo po1· paisano é do mesmo A uctor aci
ma a11egado·, famoso inlroductor de vozes Latinas, on- . 
de o não obrigava a necessidade, pag. 1~1. 

Dealbodo se acha em alguns Sermonarios, dizendo : 
sepulchros dealbados· em vez- de branqueados . . Certo mo
derno usou deste termo em uma Oragão Academica. 

Deforme é palavra asceticá ., da qual algt:al.s usam 
com o exemplo de Fr. AntoniQ Jus Chagas. E~te A~

ctor é n•speitado em materias de pureza da Lingua, mas 
per si s6 não faz nella exemplo classico , que iguale o 
de Vieira, Jacintho Freire, e algum outro ela sua mes
ma iuade, segundo já mostrámos. 

Derelicto por desamparado , acha-se no Vergel de 
Plantas, pag. 198. ·Muito deveria a Língua Portugue
za ao seu Auctor, se os escrupulo·:;os o imitassem, por

que ningucm tivemo; , que mais do que elle , usasse 
de termos alatinados. 

Divicias: adm-itte-se na Epopea com o exemplo <.le 
Camões no C r.mto7. 0 Estan.8.a Em especie de Poesia 
menos s1:1blime n~o te·rá a approvação d~ critica . 

.Diva por santo , p6de dizer-se em Poema Epíco , 
porque tem em seu favor a Camões no Canto 10. Est. 
8\2. Aqui s6 verdadeiros, gloriosos Divos eslão &c . 

.E.fferado por embravecido, acha-se no tom. 4.0 ela 
Monarc. Lusit. pag. \2\2. Quando e..fjerados se precipitão 
a fazer mal &.c . 

.Eliminado por lançado f6ra da porta anda na Car
ta Past01al do Porto pag. 55. Devem ser da Igreja eli

minados &c . 
.Espelunca s6 em Poema se admitte , e usam deste 

termo o Auclor da Insulaua n0 Li v. 4.0 Est. lO~. En

trando em f1m pela espelunca eseura &c. 
Exm·ado por cousa esc~Llpida s6 a achámos no Ver-
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gd de Plantas, e com este livro allegou o P. Bluteau, 

110 fazer menção desta desnecessaria palavra, para a qual 
temos não s6 e$wlpido , mas gravado , aberto &c. 

Excarcerar seacha igualmente nomesmo livro pag. 

375. sem a minima necessidade , porque nos solwjam 

verbos legítimos da Lingua, que significam o mesmo .. 
Exçidio por dest?·uição, admitte-se na Ulyssea Can t. 

~. Est. 4. por ser Epopea; não na Vida da Princeza D. 
J oanna , pag. 176. 

Exhttmaçiío, acção de desenterrar um cada ver: usa

se deste termo no Li no da Rainha Santa Isabel, pag · 104. 
Extar por subsistir , diz um critico moderno, que 

s6 o acnára nos Commentarios da Guerra do Alemtejo, 

pag. 6. '· livro mais observanle d.a verdade da Histeria, 
que da pureza da Linguagem ; mas n6s achamo-lo em 
V i eira no tom. !2. 0 pag. !i!70. 

Exterrecer por causar te1·ror, anda no Poema a S· 
João Evangelista pag. 146 Est. ~6. E' Auc.tor de levis
~;ima auctoridade. 

Facultoso em logar de rico e opulento , é-uma da .. 
quellas muitas palavras desnecessarias, que em cada pa
gina se encontram na Vida da Princeza D. Joanna. Ve

ja-se a pag. 4~. 

Fam~tlento por faminto·, é liberdade s6 reservada 

não para qualquer especie de Poesia, mas para a Epo

pea, ou quando muito para a .Lyrica em sua:; sublimes 

Canções com o exemplo de Camões na Canção ·~.a Est. 
f>. a, que disse: Imaginando como, e Jamulento &c. 

Fascinador, Fascinante, e Fascinar , são termos 

de que usou o Auctor do livro C01·recçâo de Abusos em 

diversos lagares: ainda os não achámos em Escriptor de 
maLs auct.oridade, mas. poderá ser que se encon-trem. 

Fasti-gio por grande altura acha-se no li v r o Dominio 
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· sobn~ a fortuna, escripto por Antonio de Sousa de Ma .. 
cedo, na pag. 61 ~ 

Fedo por torpe, e sordido, acha-se não s6 em verso, 
onde o uso é mais tolerante, mas em prosa de Escripto
res presumidos de cultos. O P. Bluteau allega neste V o
ca bulo com a Luz da Medicina, pag. · 34\2. 

Fedif?·ago por guebrantador de pactos e leis, se lê 
no tom. 5. 0 da Monar. Lusit. pag. 140. F-r. Bernardo 
de Brito, fundador desta Historia, não a havia de usar. 

Feminidade por fraqueza feminil não agrada aos 
que tem linguagem correcta ; nem para elles basta o 
exemplo da Brachyolog. de Principes, pag. ~51. 

Fe1·acissimo por ferti;issimo , que traz Biuteau co~ 
mo Vocabulo Portuguez , não tem em· prosa exemplo , 
que não seja de A uétor inferior. 

Fido por fiel , s6 na Poesia não é digno da censura 
de uma critica prudente. ' 

Finitimo por confinante não tem exemplo seguro. 
Acha-se nos Cercos de Malac~, png. ~-

Flagicio por ac<_;ão infame se animou a dizer o 
A.uctor da Fab~bla dos Planetas na pag. 6~, e Flagicioso 
o P. Fernandes na Amna Instruída, tom. ~.0 pag. , \'231.· 

Flamancia por cousa que faz lavareda 5c acha na 
Vi:da de S. João da Cruz, pag. 183. 

Flavo p0r lou1·o admitte-se em ve rso com o exem
plo de bons Poetas , mas não em prosa com a auctori

dade do Auctor da vida do Irmão Pedro de Basto, pag. 

4~3. 

Fragor por eftarnpirilo do raio é termo de que s6 
nos Poetas se acharão bons ex em pios , e máos na prosa. 
Usou-se delJe na Cart. Pastor. do Porto, pag. 68. 

GenÍJto por gerado não tem a seu favor , senão o 
re?·gel de Plantai~ na pag. 4~'2 ' ou QUlro Auétor simí-
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lbnnte qne teve por leve circumstancia a pureza ua !in .. 

guagem. 
Gleba por tor·ráo, não sei que o usasse algum Poe· 

ta dos mais atrevidos nas Iiberd<\des poeticas , e usou-o 
o Auctor da Luz da :Medicina da pag. 177. 

Gymnasios por Aulas, não1 só se acha na Insulana 
de Manoel Thomaz Liv. 10. Est. 55, mas até na Arte 
Militar pag. 56, cujo Auctor não se devia valer das li
cenças que se toleram nos Poetas. 

Hausto por góle , diss-e o P. Fernandei no tom. 2 
da Alma Instruída pag. 370. !Não sei que nenhum ou

tro seguisse tão pueril innovação. 
Hodierno por cousa de hoje, usou-o Landim na vi· 

da de S. João de Deus, pag. lf>. Poeta bem pouco ju
dicioso nestas liberdades. 

Ignavia e Ignavo, não lhes achamos em prosa exem
plo, que os defenda: no verso tem em seu favor a Ca

mões. 
Ignobil encontra-se em livros, cuja auctoridade nãe) 

faz peso. Ignobilidade ainda é mais destituida de patro
nos; porem no verso ambos podem ter uso. 

I'Yf!.maculidade acha-se no tom. 6 da Monarq. Lusit. 
pag. 399; e s6 pelo uso deste vocabulo se vê que não 

deve ter peso a auctoridade deste continuador. 

Immatttro só em Poesia se tolera com o exemplo 

de Camões, na Elegia lO, est. 3 , e por is~o tem ·des
culpa o Auctor da Insulana de mar deste termo no Liv. 
3, est. 4. 

Impl1tm~ se atreveram alguns a clwmar em prosa. 
ao passara, que ainda não tem pennas, sendo termo s6 
admittido no verso com a aucloridade de Cnmões ná, 
Eclog. 6, -est. ~3. 

Incapillato por cal'L'O, achamo-lo no Poe-ma da /Jf(/;'o 
i 
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· lacct Gonq1.4istacl.a l..jv. 9,. 0 
, , es~. ~~ ' mas nã.c;> foi po.~; de

cencin. poetica , que se usou J.esta palavra ;. P4r<.J,\l.e 
dl(po~s de se _<,Hz<1r ca,bva , desneces,saú~·ffiteo1te. ~.ç. ,a,ccre~

c<:,n ~o.y. Incap~ Uat(f... 
Incola por habi4q,dm·, s.6. p.f.)rben.ce á ]~n,gvagem doii 

1 pelas,,· clp'?c!~r!~~es ~xem J'?}o q. nosso gra,J;ul,~ . ~pi€o no 

~an.~ . 3/ c.>1t. \12(1, 911de ~i . .z c:, E; n{fpe el,l1L€i.91 qs in,c;Ó,lta~ pJ;i
!fi:e~~os. ~ç.. 

Ineolume, e Incol1~mi.dq,de, :f~bp~o,]pp n.o. V ergd d~ 

J?Jantq.s ,, ,pjlg., 3~,1:, liv,To,, <Jc'4e co~ mai,s pr.opr\edade 

~e dçve.liiú çhamar s,erp,CI(llteira. : de vpcabu-lc;>s ll\Ltinos pu_e
rilmenLe aporLuguezadqs, 

Incude pqr bigq1·nct, d~gaiDrO· <i!ID'I?ot;a os ]iOebas com 

<;>, e.JSeli}p~o .çlaJ l)l.y.ssea no cant. ltO est.. 13. qnde s~ I~ 

"Na i-rwil,de sonora h iam baten~o,-,, &;ç., 
lndebito, por c,Qus.a . nfí,o . qe.Yicl,a,, qif;~e- Q,u~ü~oz, na Vi

da up Irmão. Pedro de Bapt.Q 0 pag. 564), w~s, nãp é aq, 
c lor escrupuloso na pureza da lin g ua . 

. I;ndi111-Ín'f-blo r:or c~u.sa, , ,que nãp tem d.imi.nujção, 
sómenle o a~l~fliJ.lOS no coplinuador da ~onarq., Lu~t. 

tom. 7 pag. [?46. 

Ine1:mc por d~sannado Lcm bo~ uso em Poesia, por

que tem a, se~ ~a~VRr [!- C4!1li'íes . qo _ G:~t .3 .. .0 e~!; . , 111, 

e U outros_, que o. s~guirm:m, N.a nrosp.. n&:p)b,e ~c;_)JJa)llO~ 

.I)1.elly)r ~xemplo qlj. f{ o. de_ \ "arellp. !;!O N..u,m,: Vocal, 

pag_. 47,0l. 

I'flge,nito, é nala vra, d'l;) q1--lr:p~sa Blu1Leau no J?rrolo,. 
go ao Leilor Estrnngciro. Quem lê r as di vers~s. Pref~c.
c;sõe.s, que traz no principio do \',ocabulur,io '· encontrará 

outra;s mqitas Yozes, em cujo u;;o não. pu,rece\L, f.a).l.tOJ; da 

P.llrez,a da ling,ua ,, q. q,ual hon.ravn, 

Ingente.-- h~je nem em Poesia [saJv.o_s.e. fpl' Epicft) 

se qqer soffn~;r . .â.chn-:;.Q Cri\ CqmÕes ,, ma-o 11a Ep.(;)pea' 



cant. 7 est. 6:1. Em Odes Pinda:riclls ilão é teprehe'nsi

vel o uso, porque pede a mesma magnifrcencia: de vo

zes. @S·branlws ,, q.áe c:orn pelem _a:G> Fo-e'ta E pico·. 
Inimic~cia por inimisade se animaram a.lgu'Il a mar 

na p>rosa ; ne.mo rio verso se quer h-oje tolerar, não ob

stiam:te· o exernp>lo- ele Cámões- no cant. 8 est. e·,- inas· te

mes isto J!lbr inj u'lÍrtY Ero pci:nci']D\'3 da 'n'0ss~ Foesfa, cujos 

vesfü:gios ~di-z :F a ria:, s-err comenta dor J não s6 sê devem 
seguir, in-as adorm: ná linguagem ~oeLica. 

Inupta! ·por sd>lUeiHL'. acha-se 110° l!i Vl'0 Céw al5&1'tó na 
le1'1'01 pag. 199·. Nãol swbém'os , .. que o· seur-polidc5' atictor, 

para O<ss-im o dizer,. l!ive~e algum cla~ico· '" qClé o deferi

desse . 

J?t'lfidÍ(LI .pOl' oilad'a ' de que US0U eamÕes l'JQ cant. 
9, esC. 3·9· nãó' lhé•- ach&mos em pfosa• exempl'o até ri'a

quelles escriplore:; de leYe aucloridade, cp.te di;;seram, 

InsÍclJiar, Insidiador ,- In:sidtoro. 

hJ,ma:a1·ar em .veíl de restan?·a1' ·, nà'O tc:m exemplo, 

q>t1e deva ' scgwir-se · en:l' prosa. · : 1~0 vers<!>Í é mai's ' t()}e'ra
vei,-o • ;re~ u so. 

Inton:Jo·: pertence sem censura á; linguagem :dos poe
ras ; os que nell« nã€> escre>&n, não o podem dizer, sem 
se sujeitarem ao justo reparo da critica. 

Imvio por caminho, qLte não é trilhadb, ou· pr.n· ter

ra•, • q:ue não. dá' caniiubb, acha-se em Godinho na sua 

:Viagem da> Ifndia·, pag. 1'34. 

EivittLr ·- }l>Of convidar ' andá mr s.a Pm,Lé dos Tri

v.:m.pl~os- l!vangâicos', pag. lll . D~pois de Vieüa•, c dá 

sua egchola é mui vulgar não se achar em sermdnarios 

pureza-,.. e correcção de linguagem, quando elles deviam 

ser os scgmos depositas destes preciosos bens. 

Inusitbtk:J [por desusado~ soiifre.::se em ' Póesia ·, por

•1ue se acha em CamÕés no· cant. ~ est. 107, mas nãb 
4;!! 



· se tolera no P. Bluteau , usando delle no Prologo fal
lando com o Leitor Estrangeiro. 

Jugular por degolm· , disse sem alguma necessida
de o Auctor da Vida de S. João da Cruz pag. 43. 

Lactar por dar leite a 11ma criança, se acha na 
Cart. P<~storal do Porto, pag. 1~6. Encontramos igual
mente este verbo em alguns sermonarios modernos. 

LavaCII'O por banho , ou lavagem· , s6 em Poesia o 

poderão soffrer os escrupulosos. Anda na Vida de S. 
João Evangelista, escripta por N une Barreto Fuzeiro. 

Locmta [por gafanhoto J disse V arena no seu Num. 
vocal , pag. 157. Este A uctor não é : como outros, cos
tumado a usar de taes liberdades. 

Longevo [por idoso J não é reparado em verso, por
que o usou Camões na Ecloga 6 e:>t. 19, pmem em 
prosa não se tolera. 

Longínquo [por mui remoto] se lê noYaloroso Lu
cideno , dizendo , longínquas terras. Este escriptor é 
pouco benemeriito do seu Idioma. Se usasse deste vaca
bulo nos muitos versos, que no dito livro misturou com 
a prosa, seria desculpavel a sua liberdade com o exem

plo ~e Camões, que no cant. ~ est. 54 disse ~'Até o 

longínquo china. 
Lucubração [por estudiosa vigia J encontra- se em 

bastantes livros, creio, que imitando ao P. Telles, que 
na sua Ethiopia pag. ~ não duvidou usar desta palana. 

L11-do Olympico [por jogo] disse Gaswar de Barrei

ros na sua Cor0graphia, pag. Ui. He para desculpar, 
porque geralmente é escriptor correcto, e poderá ser 
que se fiasse em algum exemplo classico, que n6s igno

ramos. 
Lutulento [por cheio de lodo J anda no Crysol Pu

rifi.catho, pag. 691. Este lino é uma abundante semen-



t~ira de joio de vozes Latinas !\CID necessidade apo-rlu
guezadas, como claramente mostraremos no fim ~a ~.;~ 

Parte. 
Limpha soffre-se nos poetas, e admite-se nos medi

C0s, insignes fautores de vocabulos estranhos, ainda 
quanc:lo a necessidade os não obriga. 

M.esm.eidade [por identidade] se lê na Brachylog. 
de Principes , pag. ~6~. Seu auctor por querer nesta 
palavra ser nimiamente portuguez, deixou de o !er. 

Modio [por alqueire J se resolveu a dizer o A uctor 
da Vida da Princeza D . Joana pag. 47, traduzindo as; 
palavras do evangelho. Nemo accendit lucernam, et po
flit eam sub modio. Desculpa-mo-lo por não querer usar 
de um termo, que não conserva gravidade no estylo. 
No Vergel de P~an tas pag. 44 achou-se usada a mesma 
palana. ' 

Mole [por corpo de desmedida grandeza J como mon
tros, gigantes &c. , ainda lhes não achámos em prosa 
exemplo classico. Usou deste vocabulo o P. Fernandes 
no tom. 92.0 da Alma Instruída pag. 309, tomando-o no 

sentido figurado. 
JYlultiplice não lhe achamos exemplos seguros, mas 

p6de ser voz facultativa; e de facto tem uso em discur
liOs filosoficos. 

Murmu1· por estrondo, anda no Poema da Destrui
çâo de Hespanha, Liv. 4.0 E5t. \25 • 

. Obliterar , anda puerilmente usada na pag. 5. da 
Prima~ia Monarq. 

r Ob'llllnbrar concede-se aos Poetas com a auctoridade 
de íCamões no Canto 6.0 Est. 37. mas em prosa, como 

ha pouco o lêmos em um Discurso Academico, é objc
cto de censura. 

Odor por cheiro: achamo-lo em diversos Auctores, 



qu~ julgl;n;n te1· ~ L.ingu.a l?Pl·.t.ugu~z.a Jtcç~o a <to~q. :,1 pa
lu vrp. ,C~s~elba a a, ou Italiaa.a, 

Omnimodo se diz vulgarmente no estylo fqreas.e.t; 
ma~ a n~o ser nelle, s6 o .a.chároos em Marinho nas An

tigui<.lad,es qp Lhbo~, pa1·ce l.il- png. ~41 , a. no A~,~ct®" 

do Vergel de Plantl:!~ plilg. a·7o. 
9:Fimp ,arrqgarj;liil _q. si l}}.gl>l!ns l=l<.jetas ",• e . entre ou

t!os o aFhámos 110 fp,ema ,cla I.ns~~lançr,, e no da Mala
ca Cqnquis~fldíl, 

Paq?blO p,or, P,q~to, diss.e .s.ern alguma ~ecessidade o 

? . :VerQ~ndeip no · tqifi. ••. P~ png . . 409 da Alma · Instrü id·a. 
Nos :Pc;.>etas de ipferior tJP~a são mnilo~ os ex.emplos. 

Parmno f!Of p)q.nicie , eu campo des.erlo usam os 
p;,esrrJllidos de r:plt.os '· mas o.om mais frequ.encia. em ver:.-

~q 4o qtr r1n prg~a;. •·. • · _J! 1 v 

Patvpen·imo soffrem os cridcos em Poesia~ mas não 
!H+!? Not~ciç.~ do .firasil, onde se uchu na pa:g. l~~l. Te
JUO.s o'R~ervf!çl~· gue pq supf.'ld:üivos. arabados em ep·ima, 
Cf.liDP j:l~pep·i~o , Cf'll!'!·P~rrhrtrló: , in tegerrim.d , sqif·nb<n:r 
rtn~o, tf;m !la pro§a rm:o G!4tnnpl0 , . qu.e fa<;a auçL-0>Uida,.. 
de classica. O commum é achar-se com termijlllç;ão em 

is~im9 (i. ~umeirq. d<i>s outros superlativo.s , v. g. pobrissi

J.T.t q ' ameri~.s.1.'J1Y(\, I 4~ll:l.G,1iC/JÇ~issimo' &c. lntegerwimo ' •. e 
~aluben·imo com a mesma terminação é de ·que >ainda 

!l;àO lêmQs• eX~\'X\plo'l . r 

Phi.laucia em lo.gar de am&r 'P'·oprio , não .... p6de ter 

~ ú v~d.a ~q~. f~eS;~O, , U:SEUldQ Cur.t>E;Ões desttt \\WZ g'rega no 
Canl. 9.0 Est. 27. Em prosa não se. páde. usar 'com se, 

gurf1pc;ja '· s9 &tl- f.Vr tr?-zida çom:o palaY11a :fm:alta'birva da 
I;:~hica 2 ou s,«;J ~S..O!'ever G:om. os carac~eJes gmgo5 , pm-a 
se mo~tr9-r,.q\.le J;~àO; se [\cLOp,ta. Assim o Jpratio~l!l C.içe.ro 

com este mesmo termo no Livro 1.0 au Atlilic~vm. 
J(lawt,·o por carli<>. âeFtcu.me.rto , é· 'uma das muilas 
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'VOze5 que tem á nossa linguagem Poetíca. V sarmn-nJl. 

diversos Poetas , como Sá de Menezes , Ma ndei Tho

más, ê 'Gabriel Pereira no Cànt. ~. 0 Est. 5\2 . Q1.re tinha 

Bom logar na linguagem da pro;a , ainda o não. aaliá

mos, porque de nada val'eria os muito:; exehq"Sles que sé 

encontram no vicioso etitylo da:; N ovellas .de M att.he_u:s 

Ri lrc!h'ó. 
Popina por tvit:e'i·n'a anua na Poesià dá Destruição 

de Hespanha, Liv . 4. 0 Est. 135. 
Pato por bebida sé acha na BracÍJylbg. ele Pt-inci

p'és, pag. ~gs· . Nãd Lem melh6r exetiíplb~ 
Pte7htlt'!M·o, que no YerEe apenas se tólera i acbà-s~ 

no Vergel de Ph1n lRs, pag. BÔ , e não foi uma só vez 

que seu Auctor usou lle tál vbdt.buÍe. 

P1·esagidr ; p~t:Íc ser qué tehHâ ex13mplo classicm; 
porém aihda o não ehcon trátnos ,- co'mo o descóbtitnds a 

presap;io , e a presago em Vieira , Duarte Ribeifo de 
Macedo, e outros: 

P 1rirnevo' q ueiri o usou} s~ se p6de clefetieler 'e<:rm 0 
e;ernp-10' do Auctor da Altn·a Insiruida no tom, \2 .0 pag ... 
4~1, ou de outros Escdptores de igual nm~L 

Primórdio por principiá, dizem tommtittJ.mérlte os 
tju rl no seu útllttt afiectam ser· e·uÍtos 1 · tn·as §Ó's ttirlda 
não descubrimos este ntcàbu'Ío ladn0 êtn Aud0r· Portu
guei, que faça auctbridade, nem Bluteail aponta me

lhor que o· do LivFO Grande~ds ele Lt~bt)á itd 1.a Parté 
prtg. 3-9'. 

Pt·istitno por cousa muilo antig~, ~ lê nà pag. 
36i:r. dO' Véigel dé Plantas , livi·o tantas y~zé~ citado, 

e que aind·a citaremos ,_ porque nenhum 0utró tJbs so<!

corre tarrt0' de vozea latiiül's puerih'nen:W aj)erf:ugúeza-
~~ . 
, · Probo por üotn , não tem exemplos- tão gravea- cb-



mo p1·obidade. Acha-se na Vida da Rainha Santa Isabel 
pag. 139. 

P.roce1·idade por alltwa , anda na Alma Jnstruida 
tom. \2. 0 pag. 3i>4. Pareceo bem este Vocabulo a ·certo 

.Academico moderno em um Discurso que corre manus
criplo. 

Pràcero por grande e elevado , não teve dúvida a 
escrever o Auclor das Noticias do B1:asil pag. ?l4':2, mas 

qualquer Escriptor nosso, que for. escmpuloso na pwreza 
da liogua, t~rá duvida em não o seguir. 

Procrastinar por dilátar de dia em dia, acha-se nu 
vida da Princeza D: Joanna , pag. 15 , e em diversos 
logar.es das Novcllas de Mattheus Ribeir<l>. 

P1·oacação, e Procrem·, não tem [segundo Blu teau J 
melhores exemplos que o de :Marinho nas Gmnde~as de 

Lisboa pag. 2, e o de Barreto na Pratic. enb·e Heracl. 
Democ. pag. \20. 

Profugo usurpou aos Poetas oAuctor da vida de S. 
João da Cruz pag. ~~9. Em v a rios Sermões modernos se 

achará tambem .o uso deste Vocabulo , chamando v. g. 
p1·ojv,go a Cain d~peis da malclição de De1,1s. 

p,·ogyrnnasm.a, é de Manoel Severim de Faria no 
Prologo ao Leitor, dando este nome aos seus Discu?·soli 
Vm·ios. Os criticos hão ele querer que em logar delle 
dissesse P1·wmbulo. M.as em fim tomada esta voz sim
plesmente como Grega, e não como já adaptada na lín

gua, p6de admittir-se , muito mais se se escrever com 
caracteres di versos. 

Propinar por beber á saude , de que apenas usaria 
um Poeta atrevido nas liberdades da sua linguagem, 
usou-o o Author do Vergel de Plantas na pag. \2~8. 

P ·rotervia, e ProtenJO, poderá ter exemplos seguros, 

porém ainda os não ?\Chámos, Da primeira palavra se 
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usou no Càstrioto Lusitano pa~. 18 ; da segunda na C art. 
Pastoral do Porto, pag. !249. Nos Poetas não são raroi 
os exemplos. 

PnLdenciar não se p6Je dizer , em quanto se não 
achar um Auctor de maior auctoridade que a que tem 
o que escreveo os Successos Jl!lititares do Alemtejo. Veja
se a pag. 89. 

Pudibundo deo Camões este epíteto á. rosa no Cant. 
4.0 E:;t. 7ó, e com este exemplo soffrerá a critica o uso 
desta palavra em uma Epopea, mas não nas outras es

pccies inferiores de Poesia. 
Quadrupedunte [porquadntpede] é um dos infinitos 

Vocabulos Latinos que com excessiva liberdade poetica 

foi aportuguczando o Auctor da Insulana. 
Recesso tornado pelo logar mais remoto de algum 

Reino, ou Pro\·incia, achamo-lo na Corografia de A vel
lar pag. 43. Barros sim usou desta palavra na Decad. 
3;a pag. lO~, mas como termo astronomico, dizendo: 
Com o accesso, ou 1·ecesso do sol &c. 

ReditJ-ivo encontra-se em diversos liHos , escriptos 
neste seculo ; mas taes , que não são para imitar seus 
exemplos. Nos Poetas é mais toleravel o uso. 

Remiti1· em vez de ?·epttgnar pouerá. ter em seu fa

' 'Or auctoridade segura ; mas a que podemos até aqui 
descobrir, não é a que deve contentar, por ser do A u
ctor da. -vida da Rainha Santa Isabel pag. 17. Reniten
cia tem exemplos um pouco melhores , e se a memoria 
nos não engana, usou ddle Vieira. 

Renuir em ,·ez de Recusar, e Regeitar, enconlramo
lo naquelles livros , cuja linguagem despresam os criti
Cl)S; nem Bluteau os, descobriu bons para defenuer iu
troducc;;ão deste verbo. 

Repercutir em rez de reverberar ou 1·cjlectir é vo~ 



cà·au1o ~tle ~e ;permittc nd ''-erso ~ ·{'!' em ''iliscu•rsbs ~Jhisi·

cos ; .em OtHtas'·obras <airida o nã0 enco'l'l tr~'tn'ós ~trct'6ri_; 
sado com bons exemplos. 

Sernita por .. Gaminho, ou vereda; disse D P·oBta Au
ctor do Ram.aZlu~t·e J;uvenil, Ly-ra l.a pag. 6'\2. 

Sober~L'Yiitar pot tll'<g?"'O;nd't'-éetr ., di :>sé b Au·ct-or 'do's 

Cercos de Malaca na pag. ~ 1, e seg·uio-o 1\lfnttheús Ri
beir.o nas suas Novellas . . 

• Strmor se a-cha na vd.cl.~a d>e S . Jo·ão da Cruz, lJ ~g'. · 
t>;;. Não se tbleta senão em Poesia Epica ;· ólt Lyl'~ta, 

quando se u sa tlo estilo Pinual·ico. 

St'!.tltiloqttío nãg sei 'qltle s~ uche el'l) .A ttctorês de boa 

classe. Aonde o eneontt&tnós · floi ti a Oaha Pl:t~ibthP: ao 

Porto , pag·. 48 i que também 'mtt. cl.e Varb~lbf]tbib na 
pàg. 38 . 

· Suggesto por logar ~ i:tian~i l'a de tn{lJ)it.o, ôu pnlarl-" 

qtte , · de que usa1'ártl os ahtigb. Romal'rd~ , · s~ ad1a ná 
Cart. Paslo1' . do PortO· pag .•9ô: Deste vocalfulo 'se ,.'ê 
cla ramente o quan-to o Frelatlo, que u oàtnpd.i , erh fa

dl em se ·valer sem algurb a n eces-sidade d e ·vo~es ~Lati
nAs. Podendo dizer pulpilo'; ou éadeira , disse Su.ggf!sio. 

Temtbi'erdo por cmb1·ia.gctdo; disse' ·o A:üc_tcn' 'd~ vida 

da Ra'iúha Santa Isabel, pag . 168. Sá etri '\'úi'so o sof
frerá a critica rigorosa. 

·Tenebr·osida.cle' seac'ba etn l.lm grancl é riumel'o de H
v_ro~ mode1;nos; s•u ~ponho q úé p01' a6'h mlem sé1.1s A:utr:o
res es ttt palavrfl na fJ'IU·rra do Alemtejo p·ag . 14·9, otJ'ra: 

mui pouco -::orrecta na lin guagem . 
. Tént01·io por' Tenda ·mílitd1·, é d:o tom. \2 .0 pn'g . 714. 
do Agio!ogio Ltt:>ita'tra , a ' ct1jo Jtuatdl' dé'\'écl mais !.ts

"Antiguidades 1kc1lesiàsticas d'é Porfogul; da que a lio

gua em que as esc reveo. 

Tepo1·' 11ór qualidade ntcd'ra entre que'rr~e e frib , to~ 



b9 

ler.a-s@ ríos li;v res de M ediGina , ·mas não em outros, co

mo :Ef dru Guen1('/, do· Aletnteje qüe 'l~-sou · des'L-e voúa'bui-e 

na pa·g, 148. 

Teno p0r limpe, ·e poWlo, 1em ern Poesia m-uitos 

'.<lxemplos : ·na ~rosa se a·l g.um ti\; e i' de .A úctor · C:llassic0 

será raro: BI:uteal). n-ão ·lho aponta. 

Toni br;uoso po1• sujeito a trovões, nãe sei em ·que 

Escriptor de aueloridade o· achari::t, quem es·crevéo o li
vre Lenitivos da cZm· &c. usando des'ta palriv'ra ria pag. 66 . 

.1h@ule' por abt·dúhos , se .lê na vida de S . J~ão da 

Cruz na pag. 8. , e creio que c<nn ' este ~_X'em plo s'e ·' a~i~ 
ma:ram não pouces Prégaclores a trazér esta pa1avra nos 

seus· Sermbnúios , e quanto maís es~tes são modernos tan·._! 

tó 1mfüs a achamos. t f 

Trip1bdio por aleg•ria , não teYe dúvida em dizer o 

Auctor da Yida da Rainha Santal3abel na pag. 343, se 

escreyesse em verso não seria tão cGmurado. 

Trivio por lo~m· que se rep~rtc em ti'es caminhos, 

ou aonde vão dar tres estradas, se acha no Num. Vocal 

pag. 331. 

~r-uç~Ãencia ,, ·e ) ;[)ruw'l~nto , não tem .os .mais ~_ég)i

TOS exer,npl<;ls. A Ríim~_ira ,palav~a 'e acha na .C~rt. Pas
tor. do Porto pag. 157. A _segunda no Num. Vocal pag. 

144. Em Poesia são men os reparaveis. 

Vate em prosa não se admitte, e estranha a critica 

que UII!;_'A.Rc.tor COJiB O V'arella, que não é multo harbaro 

na lingu_agem., ·massC!: deste 1le.rmo no N li!nr. Voeà1· pàg. 
3'8t, Japplioaudo-o ao Baptista. 

Veefíaçag p<:>r aadal' a eaV'a~ro ' ' 0~ ei.l'ii: cai-ru·agem, 

é u~ Seve·l'im de Fa-ria ' l'l0s ·seus.- Disctmbs pag. 146 v.0 ' 

$eda :necess&r·io- Aue~or m·ai:r CLassico , · p~u·a: se pod:er' 

usár s·egara-mente · desite ·-tierme>. 

Y,qne·Pa,ltn:t?'b~Q>, \rsou.o .o· P'. Férna-odç• nó lo·r;n. <2·. 0 
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da Almn Instruida pag. 180. Temos observado , qu~ 

estes participios acabados em undo como furibundo, pu
dibundo &c. tem entre n6s mais uso no verso .que na 
pro~a, como verá quem Iê·r os n0ssos Classicos. 

Vocije?·ar por g?"Ílalf', achamo-lo na Guen·a do Brasil 
pag. 145, e em alguns modernos , que escrevendo em 
prosa, imitam sem pt>jo a linguagem dos Poetas, genlc 
livre, e ousada na adópção das palavras. 

Se nos quizessemos valer do Vocabulario dos Medi
cos, dos J'llristas , dos Poetas , e de outras classes de 
iciencias e artes , fariamO!i mais copioso este Catalogo 
em termc,l3 latinos aportugt.tezados. , dos quaes todo o 
bomEscriptor deve fugir, sempre que anão obrigar uma 
necessidade extrema , como já mostuimos em uma d~i 
Reflexões antecedentes. 

REFLEXÃO r. a . 
i), 

Sóbre algu!Jzs Yocabulos I!'rancetzes , e .Italianos , 
novamente introduzidos na Língua 

PortitFJueza. 

Ássim como nas idades passadas era mui vulgar no• 
Escriptores de lingungem impura valerem-se dos vecabu
los latinos, e accommoda-los á pronunciação P~rtugwe
za; assim hoje é mui commum na mesma classe de Au~ 
ctores, servirem-se de vozes francezas e italianas , pre~ 

tendendo naturalisa-las em Portugal. Pestas creio que 
o numero é já infinito, espalhadas por todas as sciencias, 
ttrles, e of[Icioa mechap.~cos ; porém com especialidadf: 
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na Filosofia Experimental, na Arte Militar, na Arqui
tcctura Civil &c. Dizem que a falta ue termos proprios 

obrigára a introduzir tantas palavras novas : se a'ssirn 

foi, procedeo-se com razão, porque obrigando a neces

sidade , devem-se buscar vozes para se exprimire·m as 

causas. Porém os amantes da pura linguagem Portugue
za ,queixam-se de se introduzirem termos novos , mera
mente por moda, e não por precisão, pois que a nossa 
língua tinha muitos, e bons, com que se explicava an

tes que se mendigassem outros ás estranhas para se ex

primir e mesmo. 
Que necessidade havia [dizem os puritanos da lin· 

gua J de se dizer abandonm· tendo dcsam parar ? ajjares 
tendo negocias ; Bellas Let·ras havendo Letras Huma

nas , e Boas Artes : Bellews da Eloquencia , havendo 
rasgos , de que sempre usou Vieira : BCYm Gosto, ha

"endo já discernimento, c juizo? 
Porque se havia de introduzir Cadete por filho, que 

não é primogenito : G·iterio por Arte Critica : Canoculo 
por oculo de vêr ao longe: Charlatão por palrador igno
rante: Chichisbéu por galan, ou amante: Delicctdcr.,a de 
engenho por subtileza; Dessert por aparato de sobreme
za: Díscolo por e:x.traYagante, e mal procedido; Passa

gem por logar, ou passo de algum bom Auctor : Reta

lhos de ebquencia por pedaços de eloquencia? 

Que precisão tinham os de Garante, e Garantia por 

fiador , ·e affiançar : de Imagens por lagares , e passei 
eloquentes, ou da fantasia, ou do juizo: de Inten:.ssan

te por importante : de Prejuiso por antecipação de jui

zo, ou juizo antecipado: de Projeciar por dar idéas, e 

arbítrios: de Responsavel por obrigado a responder: de 

Susceptível por couda capaz de receber outra: de Viaja~· 

por c~rrer terras; de Manobra por mareação &c.? 



;Não--,só <J..estas pail:avras, ínas d-e ou.-l:rrus mtl•i>tas q11c 
~gora: nos não. 0eóc!HreiiD; ., ma:s lernli>tlam be.rrt alós q~eioco-i 
s.0,SJ dellas :i se• 1aroentia:l!J:il•. os fieis consel'vado>res cl·zy p~tollfb 

1.-ing-lJI•I'I§eiD l?o•rlugueaa ;, frOréni 0tl"Lros·ertuk:os não achàonJ 

Jílara ita:m.t;a, qu~iNa ·ba-staFJ~~e· :6um«i1Bil1Iilen.t@ . Dh1em ,. qtie 

com .esta liberdfl.d:e é·qiUJiill se en>JitqtU•ecem -d<e• vocábu•los as 

lLruguas .vi Mas~: , '·e qne s<D• nas1 •mm•tas 1• edmt!>- a Gr'egar, .e 

L..::ulimar-, é q:1me· o us0;..nãx)' p0de exeTeitar 0 .seu< apsolu,tre!J 
d<!>IDW:Ü01 ' • •F, , .:.· 

Ql!l,e: nã0 se tem· eniDjqlll'€cifdo• hra' :il!lll:fi!llOS d-e \;l'IIJ.~ Se'!!Uil6 

a Ungur. Ingleza com a in troducção de infi•nillrm;; tenmús ~ 

j.á. ilnvenlladosl ,. Já -ped1cros .a <DÜ.tws idiú-mas ,, - e:JWJ! .que o 

Portugmez tem{ :i!g~talmem;IJe- seu• l(l)ga•d (1 E JilOr fi'IiH lia 'hojf! 

linguá vi v, a: ~ui e:- nã0r tehhêib· matural'b;àclo· imim.:era: ·eis wo.l. 

cUJbulos es,tm•n-geiros• , . sem; ex«ep.tua;,· aimcl.a~ a '€astelhá? 

11Tfl; ., e; il)t;a1Jiana· ,, não·• OOstam·te a SUW 60p[IQJSiS'sÜna abu.n-o 
/ . 

dancia? : J 

· .L\rsSiom d'·aHam• os·· defeilsoJ;e;; das voz-es no·va5' ; 1e n6s 

para e}j,zern•os 'õ·· q.Ue• sentimo-s\ enb:e• e'Stés i'l'ldulgemt-es•, • e 
aq·Hdles esm;u pu L0sos , . <iJ,j,zE!tmos· qué uns·, e 0uo1Jr.os· tem 

ro.z i'i.o~ .~ · Os• escntp-~t•losos ,, porcJI!l.ie1 é certo·~ ,. CJ.II!1e• ha:vetrdo 

pam· eXlprilmiv qualqurer cou.sa, termo l!H1df<Jmab,: e usa@.o 

peLos Au!i:tba·'es, qpe .sãro tex•1!0s ,.- não ~ se :<de'\'e aiiL0pt'ar nm: 
no<vC>)-; :perq.ue. de . o.~W®r m0uou J:ii;u~?- se ve1:iftoaria• qu~ 
um Escriptcnt ,é !!ilre· lliJ;Jg.lllJa.gem• ID!lÍS' ' !jU1'WI do t <rp!!€ 0'1!!1-!f<i> ·' 

~ · se11ià vã-o · o: no me de 0lnssict;~t , 1 qure .. se cl.~'V áiq;ueWes A u-

0tores qoue 0 merécerwrn. . .. ·; . " 

Porém: · estes:-. escru.pttlososl ·pecoão · m tri taç r ve:zes• pC!lP 
ex-cesso , sentem.'creand'0 por• vo~13s rr0vàs' ; elirtt·r~du•zilrilasl 

pe~a, moda .,, ·qwe ;J:ei.nla;·.ria. pie sente .{i.i•til:e-ratu·rai • Ô<l>' noss-o 

sectclo ,, a alguma& ·que trerlil j1i ' Wt>u•itos ' á.Ftno·s;, e tn:mbef>!'11 

sec uil.ós de an.tigu•i<.laxi!-e·. Rmie~~ p'~o :- es;f;.l·àmbal.se po.I"B6..!,. 

vamente adop.,tada. ai pu:lra\~ta; •Rep,.-ocJ e,- e ·JáJ ,Dma<r;~e- Nu ... 
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ne5. de Leão fa:l} della memoria contando-a por "thma da'

quellas que ~omos bu5ClF aos francezes. Veja-se a este 

.t\ u,çt.or na &t~.a Origem da Ungl.Ja l?ortu ~u1eza, pag . . 81. 
TeQJ. i.g.ualmente pon no\la a pa,ta:vra 1?0./iu;%a ,. e é não 

menos que de João de B arros .na. Dee.ada 3.a Flag. 8d', 

ondy Jiz : Nisto se mostnt a gramde'!.a: ,. e prJli;cia daquelr 

le 1?1·incipe ~c. Q~Hi! nã.o 'di.:!em, elles t:11mbem· comt:ca a 
paJ.avr.a Peclar11t-e , q~an,d·o D.ttartc N.un.es de· Leão• nasl[:ll 

ÜJ:~hogi:aP.hÍ'fli já tr~ Pecl!antesc@? Não podem ultimamen

te .~off.rec, cw-.e se. use do Italiano Affama·r , e• Ajjiamo, 

havendo em Portuguez Aff!ibgiclo -~ angmstiado· , ..JJ.f)'Z~g;w

se, e ang'll.bstif,a?·-se, q·J.laodo Vieira ,, ii.1S'iJgne te~ lo da hln

gua , . disse, t::omp sa.b~m os. eruditos, A:ff'@.narilL!J; eA.flano. 

Podemos fs.zer m~nção de outros vocabul<Ds, a ·que os es

CliUpu..losos enadamente chamam. noMos, e c<Dmo taes es 
F~provarn, ; m~s. não sejamq~ p r0l*0s.,. e }3asêem0s a, de,. 

fender os Esoriptores indulgentes. 

Tem estes 1.;a.,zã0 ~m procurar.ern .,_ á man:eira. da~ <Dtto

tra.s Nacs.õe~, e vi\lªrnenJe prQte.gcrrem. a iotroducção de 
-vqca):mlp&. exp,r~ssivos , . e precisos,. quamdo não , podemos: 

e»<prim;ir .uma çousp., senão ].'tOJ' longa, e tediosa ciJ'cum
locu<jão . Se para nós exp.ressarm0s a força do \ienbo fr-".w.:. 

<>ez Swpplantar , nos é preciso U6ar do. r.odei0 de dizer : 

usa·r de forc:sa ou axlincio p.aJ•a irar a,·algúern ,o cargo~ 
ou fortuna q,ue possue ; não será bom que admitta;m®s 

este verbo, e dig.amos Stippla_ntar ?. ~ ão é mais expres" 

&ivo e br~,ve diz~r Ci·iterio do qu-e AFte- criliiéa·, , Insig.ni'

fic.wnte, do que cousa. que nada. .SiigniiicaJ? Não, é· mtu~i 
succi!lto usar de uma · só palavra, qual. é Respens(fl[Velr., e 

Susceptivel , dQ· que occupar diversas . v.ozes~ , · dizendo: 

o~xigado a responder, e , capaz de receber ? Se po~emi{)s 
com urn .só vocabulo-exprimir o Ulho segundo , . teTce~ro 

&c. cle t\ma fumili a , porque se não ha d·e dizer Çcu:k te? 
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Porém quando a n0ssa. lin gNa tem termos proprio5; 
que exprimem o mesmo que os outros novamente intro· 
duzidos, em tal caso é com razão repn~hensivel a novi

dade, porque se oppoem áquella pureza de fallar de que 
em todas as outras :t'l ações se faz especial a preço. Por
que havemos dizer Abandonar se temas· D esámparar; 
Resu1·ce se temos Rcmerilio; D ·iscolo se temos Ma/procedi
do ; AjJa1·es se temos .N egocio &c. &c. Porque dircmo~ 
Intriga, Int-rigante , e Int1·igador por enredo, enredar, 
e' enredaclor, ou por mac:~uina, · maquinar, e maquina
dor ? Porque havemos dizer Cm·ácter por distirÍctivo; 
Conducta por pro.cedimento, .governo, prudencia &c.? 

Eis-aqu~ o como nos parece qu e devem concordar os 
dois partidos, ambos excessivos, um porque nada permit.: 
te, ainda havendo precisão, oútro porque tudo concede, 

ainda sem haver necessidade. Este nosso juizo é fundado 
sobre o mesmo parecer qne dera·m os Academicos da 
Crusca para se introduzirem ou nãe no seu fam<:>so vo
cabulario vozes estrangeiras. Foi seguicda esta prudente 
resolução por Monsieur de Furet:iere, e pelos subios das 
R eaes Academias Cast.ellhana, e Franceza, quando em· 

prenderam os seus Diccionarios. . 
Aqui tinha bom Jogar para instrucção do Escriptor 

principiante fazermos memoria ele · alguns modos de fal-' 
lar novamente in troduziuos , os quaes a Liogua Porl~· 
gueza tem por fazenda de contrabando , introdüzindo-a 

sujeitos nimiamente ·amantes dos idioma,; francez , e 

haliano. Destes taes modos de fallnr se . valem a cada 
passo nas conversações ·e cartas , e [o que mais é J nos 
escriptos impressos. Dizem v. g. Isto nao 6 que tirna iw 
solencia, ou isto não é que um favor , em vez àe dize· 
rem como bons Portuguezcs isto não é senáo uma inso· 
kncia , Í$lO náo é senâo um favor,, Dizem jgualmente: 
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esta acç~o fa '!. o objeclo do p1tblíco assombro , em logar 
de dizerem á P ortug ueza , _é o objecto &c. Do mesmo 
modo escrevem fc~r,er as delicias do povo, em vez de es
creYerem ser a.s de.lícías do povo. Destes modos de fallar 
estrangeiros , e aportuguezados temos feito um largo ca
talogo, o qual seria bE'm util , que copiasssemos neste 
capitulo em benef1cio da mocidade , sempre amante de 
novidades ; porém temos justos motivos para o recolher 
na gaveta, receando pruden lernen te fazer-mo-nos odiosos 
a não poucos Escriptores modernos. Quanto mais que 
nós não pertendemos neste livro fazer um Tratado exa

cto , e completo de tudo o que póde ser Reflexão sobre 

a linguagem Portugueza. Em assumpto, em que nada 
havia escrip to, contente-se o Leitor com este pouco. Se 
este nosso tal qual trabalho for bem r_ecebido do públi
co, e tiver a fortuna de vêr nova edigão, como os ani

mas estarão então mais dispostos, acrescentaremos novas 

R eflexões, que por ora fariam grande ruído. 

REFLEXÃO 6-'~ 

Sobre a Syntaxe figurada , e Idiotismos da 
Lingua Portttgtte%a. 

Como escrevemos para Escriptores principiantes , ou 

pouco versados na sua linguagem , não será cou~a inu
til discorrermos alguma cousa sobre a Syntaxe figurada, 

isto é, sobre as faltas, swpe1jl1nidades , alterações , e p1·o

priedades, que tem a nossa Língua , quando se apmta 
da Syntaxe regular. Primeiramente, ha nella umas fal-

9 



66 

·tas Je palavras, qtle lheaugmentam a graça, eenPrgia. 
Quando D. Francisco Manue-l di>se: Recebendo €L tle J(. 

Senhorict qui<f>e·ra íer je1·ças , e nao mol-e-s tia, vagar , ~ 

não embaraços pu1·a 1·espfiJrn:tlie;r ·oomG 'ct ohrigoç_ao o ped~ 
&c., fallou. este Alllcbor com e;p€cial elegancia da 8ynj 

taxe figu•rada, por encobri•r na dita -oração algumas pa
lavras , as quaes não deviam fH.ltar ,. , se.grundo as regras 
t;la·· syn taxe regular. Confonne estas luw i•a de di.zer, Re
eel!Je?odo á Crw~a de V. · .'iJefl.hori€L , gu·ikera 'be1· Jo1·gas , il 

nãó qúi').err ct tm~ nu~lcstia, qui'l>e?'a te1' vagá1· , e não q'tti-:.e-

7'á tíJ1· emb(f(,raços &c. Por o~1dre o 0tn mittit a palruVjra carta, 

e o verbo qui'ile·ru por tres vezes é o que consist?e a de
gaaGia da düa OFá~ão, pelo que €l.i21 .respeito á Sy.nLaxe. 

Ha outra falta que não dá. á nossa lingua men0s 
I , 

graga que a antüeed<;!Ate. A ca<Ja [Dasso altel'a ella · a 'Fe"' 

gra g'i1'al, c!le q·iae todo 0 verb0 ho tnbd:o €nit0 ped'e an
tes c]re si nominativo. E as~i.r.n é _l'lel!ha frequentiss:imn. a 
ellipse de dizer: Se~np1·e le'i!o og gnelhol·es· Lh~c'to.res P.@rtu~ 

gue"!les, em vez de dizer : Etb sempre leio &c. Faço esta 

reflexão para. me tornar cont·ra um numero infinito - de 
modernos, que presando-se mais de francezes , que de 

Portuguezes ' · affectam' não usar d€&tàl figura, e sempre 

dizem á franceza : En vejo, eu pasmo, etL me confundo 
_&c. em oocasiões em qu it não ped~ ,, àm.t:es o reprova' a 
energia, e intlole da JaQass;t linguagem. Os que cultivam 
a sua pureza , e propriedade nativa , bem percebem o 

que n6s censuramos. 

Temos igualmente obseí·vado nos nossos melhores 
Classicos., cjue pm especial eleg~ncia tiravam muitas veM 
zes os artículos a divers0s n0mes,. Nã<2 ·ro.a eousa ·tã0 freM 

(![Uem te em J adm Lho Freire, . e @m ouln~s mui tos, que ·ci 
segwiram, como o di~e·l'em, mezL 't!el@, minlw lealdade , 

StbCtTS nogéfes, SC'!.LS .prog1;essos, e não o me~b ::.elo, ® minha 
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sendo tantos, e da primeira auctoridadc os classicos que 
a prat;icaram. 

Porém as-im como estas faltas, e outras que omit

to , co3tumam augmentar a graÇa nativa da nossa Lín
gua , assim a mperjluiz,dadc de pala-vras lhe causa seu 

deslustre. Conte·rne o Leitor [ se p6Gle] o número das· 
vezes que tem ou vida-· em discursos graves adjecti ,ros super
fluas, que tlizem o mesmo que o seu substantivo, v. g. 
lacrimoso chôro , fhúdas ondas , estreito carrei?'o , ondas 

mar·i.timas, e outros similbantes epithetos, que achámos 
em um Sermonario moderno. E' na verdade insigne o 

seu A uctor nestas elegancias. N elle se acha tarn bem , 

que Jeremias já antes h a via profetizado a ruiu a de J eru
salem &c. , que a tlextra mão dkeita de Deus pesa 
igualmente a Justiça, ç a Misericordia &c., banhava a 

htunida. cbuva ao desacompanhado solitario &c . , se vm 

derem uma bofetada nn. face , beijai a mão que vo-la 
deu &c.,-infinilos oulrosexemplmacharia oLeitor, se 
me f& r a li c i to declarar o titulo do livro. 

Per5uadem-se alguns , governando-se pelas regras 
geraes da Syn taxe, que é erro na no~sa. Língua, não con
cordar uma palavra com outra , com a qual d'evia con

cordai· ; porém enganam-se , porque ignoram que (éSta 

falta de. concordaacia é Un;l modo de~ fallar figurado, 

que, á maneira dos Latinos, faz a oração mais clegan~ 
te. Por exemplo, é melhor dizer : Depois da v-ictoda o 
1·esto do exercito inimigo parte fugiram , e-nvergonhrhdos 
de sua frag_ue•m , parte morr·m·am , por se-rem. incuravá~ 
as feridas ; do que dizer : parte fugia, e pa1"le mon·eo ;

porque na palavra parte se jncluem muiros soldados. 

Por virtude da mesma figura 5;yllepse é mais elegante 
dizer : estava o cORnpo c&be1·lo d~; valorosa gente , e todo-; 

á * 
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apostados a vencer , do que concordar dizendo , e toàa 
apostada a vence1·. Não concorda em genero, e ~umero 
com o substantivo Gente , mas com o ~ignific<;dÓ ho
mens , que se subentendem. Em qualquer outro nome 
de multidão , como p01'0, plebe, tu1·ba &c. , tem seu 
logar este modo de :fallar f1gurmlo. P·or \Írtude delle 
dizemos tambt: m : El-Rei com a Corte fe diverlcrn na 
caça, devendo uizer-se, segu·rido a Syntaxe regular, se 
dive·ric, porque Corte está em ablativo com a propo>ição 

co·m. 
Porém ao~~sim como a nossa Li,ngua admitte á imit.a

c:,são da Latina esü~,; liberdades da Syntaxe f1gurada, as
sim não soffre outras, que são frequentes entre os Lati
nos. Para ella raro é o Hyperoalon, que deva atlmittir
se na prosa, porque não tolera, como su pporta a lingua 
italiana, , palavras · na oração ·fQ.ra_ do logar que lhes é 
devido. Não é proprio da' sua :lndole dizer-se : João se 
armou pa·ra a vi.da tirar ao inimigo seu; ma5 sim: Ar
mou-se João pm·a ti·rar a vida ao seu inimigo. Pelo con
trario na Poesia é esta alteração elegancia, dizendo-s.e: 
Estas que já cantei. rimas sonoras, e não "estas r-imas so
mas sonoras que cantei &c. Advertimos por ultimo," qne 
havendo no Latim diversas castas de Hyperbaton , em 
Portuguez só ha tres, que são : Anastrophe, PaTenthese, 
e Synchese ;- Cfúalquer outra que ndla se admüta ., ·é erro 
c:r~sso; e ·sem exemplo na prosa. 

Mas passemos já aos idiotismos , que são proprios 
õa nossa Li,ngua, e não· seguem as regras da G ramma
ticaLatina, posto que-concordem com a de outras Lin
guas vivas. Não trataremos dos diversos idiotismos que 
temos na .conjuga~ão de alguns verbos, porque ·sobre sPr 
ma teria can<;ada, . e fastidiosa , poucos são os erros em 
que neste ponto cahem os ignor;;~ntes. Uommummente 
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jugação ha já particular propriedade da Língua. 

Ha porem alguns idiotismos, que devemm explicar 
aos que nascendo em Portugal, não sabem Portuguez, 

pois tem pol' erros crassos certos modos de fall1!:r, que são 
propri edaues nativas da Linguagem Portugueza. Por 
exemplo : sabem que na Língua Latina duas ne.gações 
afflrmam, c persu auem-se erradamente que no Portuguez 
é o mesmo, tenuo difliculdaJe aJizer: Eu.nâoseinada; 

E tb r1 âo vi ninguem &c. Quem duvída a fallar assim mo!i
tra claramente que nenhum estudo tem dos nossos Clas
sicos an Li gos, e modernos; pois que estes Jámais aJmi tti
ram que t:m Portuguez afflrmassem duas negações, como 

no La tim a fti rmam, porque s6 nelle dizer : Eu nâo se~ 

nada, val o mesmo que dizer: e·t~ sei alguma causa. 
Na concol'dancia uovcrbo com o seu nominativo te· 

mos tambem um particular idiotismo no verbo Haver; 

porque na;; t erceiras pessoa~ , do numero singular não 
concorda em numero com o seu nominativo. ·Os igna. 
ranles, e lambem muitos dos que presumem não o ser, 
governan<.lo-se pelas regulares coniugações de outros '' e~
bos ' tem por erro crassissimo ou virem dizer : riouve ho
mens que nunca ha'V'iam de ter nascido, em Ioga r de hou

veram homens &c. Havia muitas ig•1wrias no banq't~ete, 

em vez de haviam muitas 1gua-rias &c. Porém estes pre

sumiJo~ são os que erram, porque com todos os Classi
cos ua nossa lingua se prova , que o estar este verbo no 
singular , e o seu nominativo Bomens, ou ig'tbarias no 
plural, é um idiotismo, e Grammatica irregular m\dto 
propria da nossa lioguagem. 

Por virtude do mesmo idiotismo temos outros mui

tos mouos de conjugar verbos ' de que não poderíamos 

usar, a seguirmos a~ regras da Syntaxe regular. Dize-
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m·os v. g. Abon·r-ço a affectaçao em vez de Aborn:ç~-me a 
ajJ'cctaçâo: Esq'l.beceu-?ne o negocio, em logar de Esqueci
me do negocio: Lemb1·o-me eu, por Lembra-me a mim: 
Enfastiou-me o comer, em vez de Enfastiei-?ne do come1·, 
e ouLTOS ll}llilos modos que o uso ensina , quero dizer, 

o uso daquelles que cuidam em fallar com pureza , e 

correc~ão , seguindo sempre os vestigio5 dos Ciassicos' 
de cuja auctoridaue s6 os ignorantes duvidam. 

REFLEXÃO 7.a 

Em qtte recommendando-se o fallar com toda a 
p 'ropriedade , se offerece 'ltm Catalogo de ter
~os propri(!Js , CUJO legitimo uso frequentemen• 
te se pf?rVe'rte. 

Depois de termos discorrido nas Reflexões anteceden
tes sobre diversos pontos , que conduzem para · a obser

·vancia da pureza da nossa lingua, justamente seríamos 
-argttidos, senão fizessemos uma Reflexão separada sobre 
·o valor , e propriedade de muitos termos Portoguezes, 

a <!JUal anda pervertida pelos Escriplores ignorante:., per

suadidos de que são synonimas palav'ras , que muitas 

-..·ezes' na significação são en'tre si contrarias, e oppostas. 
- Na verdade de que serviria termos fallado sobre ve-

zes justa ou~ injustamente antiquadas , wbte vocabulos 

que pertencem mais a outros idiomas do .que a·o nosso, 

e sobre alguma:; propriedades da Syntaxe figurada da 

nossá Graml'natica, se deixassemos em silencio o tratar 
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de muitos verbos, e nomes; cuja propriedade é só . estu

do daquelles poucos que trabalham por fallar com pu
reza? 

Póde um Escr)pt~r não in traduzir nas suas obras vo

çabulos latinos, italianos, e francezes; póde praticar as 
propriedade> , ou iàiolismos da spa liogun , e n&.o se 

valer Q.e termos , que o uso já deo l';r antit'juaÇI.os., e 

ainda assim dizer-se ~elle sem mentira , ne~ offensá, 
que não falla com propriedade; porque tr_anstor.na o mo 

legitimo , e genuino dos verbos , e nomes , valendo-s~ 

delles , quando nem a sua significação o pede, nem o 
~eu cynceilo lhes correspoade. 

Esta propriedade, que raras vezes se -vê praticaGI.a, 

é a que deo a um João tle .Banas, a ~!11 Fr. Bern::.rdo 
de Brito, a um Fr . Luiz deSousa, a umJac.inlhoFrei
re , e espec~almen~e a um Vieira a J is tin.ctfl. honnJ. de 
ll1est?·es da Língua Portugueza . Quanto mais :;e ler a es

te illustre Cla~sico , mais se admirará , que é singtdar 

entre todo · na escru pplosa Ji>roprieuade, e energia, com 
que u.sa das pal av ras para exprim!r os seus cmweüos. 
Ora demos desta verdade alguns exemplos , afim de que 

por elles o Escriplor principiante tome affeclo a este gian
ge Classico , e o não largue da mão , para ,consegt,.~ÍI', 

{;orno elle, o explica.r-se sempre com os termos mais pr.o

prios ~ e cheios de energia. Não st;remos diffusos, por

qu!'! fariamos crescer e~ta obra mais Joque pede o estylo 

que seguimos, se dessemos liberdade á penr~a ~m trans
crever todos os ex~mplos que offe.recem os liv ros -deste 
insigne Mestre. 

Observe-se no liv . 3 .0 num. ~13 a propriedade de 

vozes, e a viveza de expressões, çorp que usa de diver

!as Hyperboles. -:- " O Leão, para qvem toda a Li.biq. 

.~ ra pouca campanha; a Aguia par~ quem todo e ar era 
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pouca esfera; · o Touro, ·que não cabia na pra~a; o Ti~ 
gre, que não cabia no bosque; oElefante, que não ca
bia em si mesmo &c.,- Veja-~e no tom.~.0 ostermo; 
propriissjmos de que usou pare\ se exprimir. - "Cante
lhes aos homens o Houxinol, mas na sua gaiola ; diga
lhes ditos o papagaio, mas na sua caJêa; vá com eUes 
á caça o .açor, mas nas suas piozes ; faça-lhes bufuna

riás o bugió' mas HO seu ·cepo &c. " - Observem-se os 
' 'erbos que applicou metaforicamente no tom. l '.t. · a di
versas paixões do animo - " Arde o odio, p1orde-se a 
inveja, escuma a ira·, raivil. a desesperação, grila furio
sa a dôr, e desafoga-se, sem nunca de;;afogar-se, a vin

gança &c. 
E que proprios são os termos · incüos , com que usa o

do da f1gura cor'l'elaçao, descreve no tom. 4. 0 os enfeites 

de J udilh ! - " Manda vir cheiros; joias, galas, es~ 
pelhos : ves.te, éom poem , enriquece, esmalta , os ca
bellos, a garganta, o peito, as mãos &c." - Não são 
menos proprias as vozes de que usa na Ethopea , que se 

lê no tom. 1.0 pag; 3~6. -" Vedes· aquelle mancebo 
macilento e pensalüo, que roto, e quasi despido, com 

uma corneta pendurAda do hombro, arrimado sobre um 

càjudo, está guardando um rebanho vil de gado mais as
queroso! ·, - Porém ainda temos por mais viva a pin
tura, que nos d~ixou no tom. 1.0

, na qual a proprieda
de das palavras' vence toda a vivéza das mais solidas co

Tes. __: "Vedes aguelle homem robusto, e agigantado, 
que com aspecto ferozmente triste, tosquiados os cabel
Ios, cava dos os olhos, e corremlo sangue, atado dentro 
em um carcere a duas fortes cadêas anda moendo eD'l 
uma atafcina? &c."- Foi e~ te· Orador verdadeiramen·te 
maravilhoso neslas pinturas. Eu não sei se é melhor que 

a antecedente, esta, que se lê no tom. 7.0 num. 390· 
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- "Y en~is a um destes [falta de um homem opprimiuo 
de profunda tristeza J quanJo ainda se conta no numero 
dos vivos, descorado, paiido, macilento, mirrado : as 
faces sumidas, os olhos. encovados, as sobrancelhas cabi

Jas , a cabeça derrubada para a terra, a estatura toda 

do corpo encurvada, acanhada, diminuída &c. " 
Porém cessem todas as pinturas deste Rafael dos 

Oradores , á vista da que se admira no tom. 5.0 num. 
448. Eu copio parte della , para vêr o Leitor que na 
propriedade, e energia dos termos, é em que consiste a 
sua horrorosa viveza. ~ " Inclinará Deus os céus , e 

I 

a vizinhar-se-ha mais á terra para castigar seus moradõ-
res. Debaixo dos pés trará um remoinho de nuvens ne

gras' escuras' e caliginosas : das ' 'entas lhe sahirão fu
mos espessos de ira, de indignação, de furor: da boca, 
como de fornalha ardente, exhalará um volcão de fogo 

tragaàor , que tudo accenda em brazas, e converta em 

carvões. Atroará os ouvidos attonitos com os braàos 

medonhos da sua voz, que são os trovões: cegará a vis
ta com o fuzilar dos relam pagos alternadamente accesos, 
abrindo-se, e tornando-se a cerrar .o Ceo temerosamen Le 
fendido: t!bparará. finalmente as suas setas, que são os 
raios, e coriscos: abalar-se-hão os montes, retumbarão 

os valles·, affunuar-se-hão até os ahysmos os marc~, des

cubrir-se-ha o centro da lerra, e apparecerão revoltos os 
funda.mentos do mundo &c. , 

Kmr.arelha no seu genero com esta P.rosopopea a
quella vivissimaDescripção, que anda notom.ll. num. 
185. - " Vistes o que cada dia acontece nos povos, e 
cidades principalmente grandes, levantar->e enlre ho

I!lens sediciosos uma briga, ou arrÚido subi to , que na 

campanha se podéra chamar batalha? Todos pux.am pe

las armas, e são armas tudo 0 que demais perto se offe-
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rece ás mãos. Chovem o5 golpes, voam as pedras; uns 
ferem, outrm, cabem; todos correm, e acodem sem ~a.,. 

ber a quem, qu con1tra quem, rou a c~usa; un., incítados 

do odio, e da ira ; ou.trq? :;em ira, .nem odio ; tuuo é 
grita, tud0 de~orderp, tudo confusão &c. " 

Poré]n se nqs ex~~plos antec~denles avulta a for.c;a, 

e \•iveza qanossl'). Liogua, outrosmuilos ' seadmiram nes~ 

te iU.ustre Orador, qos qllaes não rel~z menos a pmpr~e

dade , e energia. Falia e!le ql]. ÍO!'R1ação de, ljma ima .. 
ge.rn humana , ,e di~ assi:m. no toriJ, 1,3.0 num. 5\21: ___,. 

" Ondea-lhe <ys cabello;;, aliza-lhe a, .te~ta, ya_sga-lhe os 

olP,os, apa-lhe o mariz, abre-lhe a boca, a~·ulta-lhe as 

faces' torQ.ea-lhe o pescpço' estende-lhe a's mãos' divide

lhe os dedos, lançR.-th!\! os ve~tidos: aGJ.ui d.esprega, allt 
?ITuga, acolá r:-cgma; .e Óf:a ·u :Hl ho~neín pyrilieito, e tal

v.ez · um sttnto &c. , -;- Agora n.os occorre outro exem.,. 

plo, em que ;igpalmf:lnle a cada clausula d? peri0do cG>r

responde seu verbo proprio. - "!Ia se de arar a kerra, 

.h~• se de semear, e grada r 0 trigo, h a de rega-lo o Ceo, 

~1.a de amaçlureçe-lo o·sol., hão dE: colhe-lo segaudo 05 se
gad.ore3; _posto em paveas na eira , cl.epois de calca«ll0 c 

Jimpp, ha de ser moido , . depÇJ•ÍS amaçado e levedad0, 

e depois iilp.almen te co_sido ~ até que se wossa comer &c." 

- B.ast~ de exempl0s ~ porEJ.tJ.e quaado :não, irem@s in

sensivelm~nte copiando todos os Sermões deste grande 

Orador , pois que não ha pagina ~1ue não r-ros soe corra 

com, ampla materia. S6 ,advertimos qu.e se lêa no tom. 

}1. 0 Se_rli)à0 9!0
, porque nelle. se ad ,mira em ait0 gráo o 

))>1'Qpdio•imo us.o da ~~s!?a Linghla . . 

Este é· 9 pripcipal.Mestr.e •qiJJ.e dev·e itnriltlH' o Es.cri-:

p"tor principialil.te , desejoso de saber e praticar tou0s os 

primores da sul:!- Ling!la; ma.s sempTe ~ p1·eciso advertÍJ'· 

lhe que Vieira c0m a-supr.em.a au:ctorida~le l!le M ·estl·e 
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usou de alguns termos plebeos , e fez algumas descri4 

pções , que o principiante não deve imitar, porque aquel4 
las liberdades, q-ue não de3dizem na boca de um velho, 

na de um moço são justamente censuradas. 

Vieira commummente sim é escrupuloso observante 

do decoro Oratorio, fugindo de textos plebeos, que cos4 

tumam abater a oração , por isso em vez de Lameiro, 

monturo &c., disse rnuladar, esterquilinio, clfJaea , e 
sentina , e foi seguido sempre pelo P. Bernardes, espe

cialmente nas suas Jl1editaçôes sobre os NO'Vissimos do 
Homem. Por isso em legar de bebado usou de emb·riaga,_
do, ou de umbriado, ou se valeo de alguma engenhosa 
circumlocução, qual é a do tom. 13. pag. 170, onde dis

se decoro.mmente: - " A's outras nações volta-lhe Ba4 

cho o juizo com o licor, a que deo o nome &c. " - E 
no tom. 1~. num. 919., disse com i.gual decoro:-~' Diz 

mais o Profeta, que esta luz resplandecente levava nas 

mãos, o que os touros trazem n~ cabeça. ;, - No tom. 

7.0 num. 70., é igualmente ad~ire.vel a modestia com 
que se explicou, quando disse: - "Aos Porl:uguezes as 
fontes são as que nos matam a seJe, e não as viJes &c. " 
- Por ullimo admire-se, e imite-se o decormo enfaze, 
com que exprimia, no torn.3. 0 num. 4':23., cousas, que 

e)(plicadas por seus nomes proprios 0ffenderiarn a gravi

da_de do estylo Oratorio. - " Deixo [diz elle J aos que 

sobem aos postos p~los cabellos, e não com as forças de 
Sansão, senão com as forças de Dálila. Deixo aos que 
com tal voz conhecida de J acob .levam a henção de Esaú, 

e não com as luvas calçadas, senão dadas, ou prometti

das. Deixo os que ·semlo mais leprosos que N aaman 

Syro se alimparam da lepra , e não com as ·aguas do 

Jortlão, senão com as do Rio da Prata. , . 

Porém não obstante a sua escrupulosa observancia 
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do decoro Oratorio' , usou cotn a liberdade de ''elho t>.l· 
guns termos, gue ao Escrip.tor destituído cle credito não 
devem servir de exemplo . ·Será 1;eprehensivd , se disser 

como Vieira: - " A tassalhar, abocanhar, agatanhar, 
peçonhento, movüo, alp0·rcas, rameloso, chacota, a· 
rl;lnzel , golodice ,. e outros <Vocabulos 'plebeos, que ·não 
escapar;un á cr1tica atredda. Aquella sua famosa Des· 
erip<;ã0, qqe anda no tom. 7.0 num. 158, não é tam· 

bem para_ imitar, qi.JeiD .não estiver, como elle, nomes· 

mo gráo de audoridade. - " Considerai-me uma cara, 

[ di,z elle J que não mereç[-t nome de rosto, nem ainda de 
monstro , , di~formissimame.nte macilenta, seca, e esca· 
vcirada .: a cor .verdenegra, as queixadas sumidas, ates· 
ta enrugada , os olhos sem pestanas nem sobrancelhas, 

e em logar Je meninas:, com duas grossas bellidas ;. cal· 

va, remelosa, clesna·rigada ; a boca torta, os bei~os azues, 

05 uente:> enfrestados amarellos ' e podres ; a garganta 
corcomicla de alporcr.s, em l0ga1.1 de barba um lobinho, 
que lhe chegue até os peitos , e no meio delle um can· 
cro fervendo em bichos, manando podriuão, e ma teria; 
não s6 asquer050 , e medonho á vista , mas horrendo, 

pe;;tilen te, e insu pportavel ao cheiro &e."- Quern não 

for um Vieira , não se métta á ser tão fiel Retratista, 
antes sjga as doutrinas · de (~uintiliano , que em sim i· 
lhan tes imíl!a<;Ões d0s homens grandes dá prudentissirnos 
con5elhos-. Mas já é tempo de apresentarmos ao Leitor o 

vocabulario , que no pdhdpio desta Rdlexão lhe pro

mettemos sobre a propriedade , valor ' e energia de al
guns termos, que tem maisuw em graves conversagões, 
e discursos. Se para a Língua Latina são utilis~imo.s ó5 

muitos Auctores que escreveram de D ·kfferentiis Verbo• 

rttm , persuadi-m?-nos que tãmbem o catalogo seguinte 

não será in util pa.ra os pouco introduzidos na lingua ma· 
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terna. Já estamos antevendo que mui tas das differen~as 
que -apontamos terão alguns por desnecessarias, c su

pertluas, visto serem tri-Viaes, e sabidas ; mas é porque 
não advertem·, que são frequentüsimos os exemplos dos 

que não as praticam ~m seus escript-os' o que nos sería 
facil a provar , senão lernes:.emos Jazermo-nos odiosos. 

Advertimos por ultimo, que não é nossa tenção provar
mos , que seja· erro o uso metafori<:o de um granàe nu
mero de vocabulos, que traz-emos· neste catalogo , mas 
só sim pretendemos ensinar aos principiantes a sua rigo
rosa significação. Por exemplo não eondemnarnos a pll
la vra Abundancia na significação de grande q uan Lidade 

de qualquer causa solida , posto que rigorosamente se 

ueva applicar & materias liquidas. Sirva este exemplo 
para os demais vocabulos , que se acharem em nossos 
Classicos no sentiuo metafodco &c. 

Abastado, rico, e optblento : em rigoroso sentido n'ão 
é o mesmo. Abastado é aquelle que tem o que lhe é 

' -bastante para viver. Rico é o que tem para viver com 

grandeza. Opulento é o poderoso por suas riquezas. 

Abdicação nã0 é o mesmo que renunciação, porquê 
é largar a dignidade que possue, sem a renunciar a ter

ceira pessoa. Abdicam-se reinos. Renunciam-se beneficios, 
disse Vieira. 

Abnegação não é voluntaria privação dos-bens , o'u. 

dignidades, mas da propria Yont-ad<?, appelites ,_, e gostos 
da vida. -

_ .A.bo1nce1· não é syrionimo proprio de desgostar. Abor4 
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reço a Pedro por de~gosto de Pedro. Abor1·ecc1· é ter aver-' 

são com teu i o , e horror. 

4borto, não lhe compete o wrbo p(!vrir como lhedeo 

certo mouerno, mas lança:r. Propriamente é desde o~ tres 

mezes até set,e. Sendo causauo por forga, e antes destes 

:.:nezes diL~-se aborso com o exemplo de Vieira, e outros. 

Abstemio , não signi.mca o que se abstem de comi~ 

das, mas de bebidas, especialmente de vin1w. 
Absu1·do como adjectivo , . v. g. causas absu1·da.s, não 

se acha nos bons cl'assicos, e s6 usam de tal os Escripto~ 

1·es de ia1ferior nota. 

Ab~mdwncia, e affluencia, rigorosamente fallando, 
é de aguas: copia para o demais. 

Ab~tsâo , e abusq não significam. o mesmo , como 

entendem os ignon;mtes,, Abusâo val o mesmo q.ue s~v 

perstição; e abuso s6 si-g-nifrca rnáo uso de alguma cou~ 
sa. Nem obsta achar-se em Barros abusão por abuso, 

porque se dá por antiquado o exemplo. 
Acatamento é mais que respeito, porque vai o mes

mo que vene-ração profunda. A 's vezes significa presença 
de Pessoa Divina, ou de grandes Príncipes. 

A ·ccumula1· é para causas que possam fazer cuntulo, 
ou montão. 1\lleta.f0ricarnente é qi\Hi! se diz : ·accblmular 
·ntidacJ.os, d.eJictos &c. 

Acenos , e acçôes differem , ein q.ue acenos são si· 
gnaes que se dão com a cabeça, olhos, e mãos, sem con

correneia da voz: acções sffo gestos acompanhados de )Da· 

lav.ras , c feitos eom dive rsas partes dcl coq~o. Aeeno> 
servem para chamar, dar consentimento, requestar &c· 
.Acções servem para exprimir tudo .- .l\1et:aforicameote 

at>cno se p6de t0mar por qualquer leve indicio dá v.ow 

tade. 
Achaquoso é ·mais que deent~ , e enfermo ; porque 
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achaque-é o mal que sobrevem a uma grave doença, ou 

que nasce de má disposição de temperamento, e é habi
tual, e quasi natural Jo corpo. 

Acorntr , e acodir di fferem , porque acon·er é acodir 
com accderação e pressa. 

Acossar é propriamente perseguir o touro no corro: 
tambem se applica ás outras feras nos matos. Metafori

camente se diz acossado da . fortuna, tios tra~alhos, dos 
inimigos &c. 

Acrisalar , proprio do ouro que se apura no crisol. 
[Metaf.J Ac-risolar a virtude, a amisade,- o amor &·c. 

Acre, co usa de saboi· pungente, e picante na lingua :. 

ac1·o ferro de má qualidade , e -que facilmente se abre. 

Acri rio na Provinda de Calabria. 
Act01· aquelle que represPnta no tbeatro. Auctor, o 

que .dá princ1pio a alguma cousa , como Auctor ele li

vros, de engenhos, de pleitos, de crimes &c. 

Ademarzes são em rigor as a,cções que se fazem só 

com as mãos; para exprimir os movimentos da vonfacle, 
v. g. ajuntão-se as palmas e os dedos em signal de pe
dir; cerra-se o punho para ameaçar; alarga-se o braço, 
e.mostra-se a palma para fazer parar alguem; encosta-se 
o braço, e abre-se a mão para pedir &c. 

Adejar , proprio das aves , quando batem as azas. 

E' muito usad.(]) de Vieira. 

Admi1·ativo, cousa que denota, ou inculca admira
ções : aiúmi1·avcl, co usa digna de se admirar. Não ser1h 
8t"rmão admir·avel, mas admirativo, disse Vieira no tom. 
1-.0 pag. 463. 

Admoestar é advertir alguma cõusa com brandura,_ 

?'ep?·ehencle1· com severidade ; inc1·epm' com aspereza. O 

bispo Jeronymo Osorio em uma carta a EL-R§i .D. Se-,~ 

ba.s tião diz : admoestei-o primeiro, depois o reprebendi 
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como pai' e depois o ~ncrepei' é0mo juiz' de sua cóntti
macia &v . 

.Adolescencia é propriamente aquella idad·e· que corre 

depois da puerícia, até que se acaba âe cn;:s'cer. Segun
do Vo5sio nos homens é até os \25 annos, nas ' mulbereJ 
até os ~l. · 

Ad01·açao, é acto de religião com ais demonstraÇões 
mà,is honorificas' como gemufléxão' prostração &c. j/~

neroçao é respeito profundo: ,·em do verbo ve1·eor,, assim 
como ,adm·atio vem rlo ad os oratio ·' ist,o é manwn ad os 
move1·e ·, levar _as mãos juntas alé a . boca em signal de 
.submi:;são, e sitpp1ica. 

Adormecer é Gomegar a dormir. Aclorrmenlar é cau
sar somno . . O vinho adormenta, e faz adormecer ao em

briagado, disse VieiFa. 
AjJ@!Vel e benigno rigorosamente tem âjfferença: af

jaiVel é o que sem pe1•de11 o seu clecoro, ttrala cor:fiezmen
te com t0dos: benignl!J é o que· com modo suave faz be
neCl(:ios. Differe este do bem; porque póde o h0mem ...-a
ler como bom , e não o fazer com doçura, comó faz o 
benigno. 

Ajjecto é mais do que inclinação, porque pede mo~ 
vimento e indinagão forte do animo, o que não reqt~er 
a inclinação. 

Ajjdçoado é menos que amigo , porgue ajjáção é 
benevolencia cg'm propênsãó natural : arz1i'%ade e um for

te, e reciproco amor, fu.nead0 em boa razã0, e em vir~ 
tude. · 

Agonia é mais que offlicção ; porque nã0 só iiigni
fJca o conflicto ·da -yrida com a morte , 'mas· um fortissí· 

mo combate de paixões qtie poem o coragã0 em mertaes 

-!lpcrt<!>s . 
.:Agott?'O é dgores<imente adivinha-r pelo canto das 
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aves, assim como auspicio pelo ·vôo das mesmas : arus
picina pe_las ·entranhas dos animaes : sortilegio por sor

tes : nig1·omancia pelos cada veres: pyro:nancia pelo fogo: 

m·omancia pelo ar : hydromancia pelas aguas : chyroman

cia pelas linhas da mão : rnetoposcopia pelas feições do 

rosto: e geamancia per pontos feitos na terra. 
Agricultor é propriamente fabricar as terras: culti

var é para jardins de plantas, flores &c. Sempre assim 
o ncbamo;; observado por Vieira, F r. Luiz de Sousa 1 e 

Jacintho Freire . 
.Aj0t1jo, voz propria para cães de caça, quando pren

dem um a outro. 

Ajuntamento de homens em jornada é rancho ; em 

conversação roda ; em Sermões , e Discursos Academi
cos auditoria; em e~pectaculos publicos c01Zcu1·so : ajun
tamento de pedras "é montao; de peixes card7,1,1ne; de ca

valgaduras récua; D.e camelos cafila; de<:ães matilha; de 

caYallos tropel; de lobos alcatéa; de porcos vara; de pas

sams bando; de ovelhas rebanho; de cabras jato; ajun
tamento de cavallaria é t·roço ; de arcabuzeiro~ manga; 
de forçados da galé chusma ; de sabio:> congresso ; de pre
lados concilio; de hereges concilia bulo; de j udt!os l>inago

ga; de feiticeiras conventiculo ; de negociàntes praça ; de 

ministros , ou theologos junta ; de cardeaes em Roma· 

congregaçâo, e se o papa os convoca consistorio; de mi

nistros politicos em Allemanha dieta; de commei-ciantes 
em Londres bolça: ajuntamento de juizes em He.spanha 
é concelho ; em França , e Inglaterra parlamento ; em 

Roma curia, congregação, e rota; entre os antigos Ro
manos senado; entre os Athenienses aTeopago &c. &c. 

Alacridade não é o mesmo que aleg1-ia. Esta é um 

suave movimento da alma, com que se dilata o coração 

na considerasão de um bem, effectiyo , ou imagi.riario 1 
6 



presente, ou futu~o. Achamos esta palavra no Tratado 
do Perfeito Soldado. , cap. 4. 0 para exprimir um animo 

des~fogado, e imperturbavel nas pelejas, e justo é que 

se use. 
Alárido, propriamente é a vozeria rias batalhas. V efo 

dos Mouros, e Turcos, que no principi0 da p<-üeja ehar 
mam to<!los Allá ,_ Allá, isto é, 06!us, Deus. . 

.Ale?jado é o que não p6de usar ou de braços ou de 
pernas. J.I!Ianco é o estropeado. de alguma das rnãos, coxo 
de alguma das pernas. 

4l1ja~" não alivia-r, o navio da muita carga, lan.

sando-se ao mar' dizem os que hem faliam . 
.(llojamento proprib para o exercito, as. im como hos

pedagem para os peregrinos, pousada na estalagem para. 

os passageiros. Tem igwalmente divenos nomes os rece

ptaculos de animaes. O dos peixes é v~vei-ro ; das aves 
mnho; das cabras, e outro gado curral·; das ovelhas pa" 
ra a ordenha bct1'do; dos cãvallos cavalha1·iça; das feras 

scr'Talho ; das abelhas colmeal, e cm·tiço ; dos powos po

c_il\S·a ; dos lobos covi,l; dos passaras gaiwla ; dos pombos 
pombal; dos tóuros t&uril &c. &c. De todas estas pala

vras usou eleg,antemente Vieira . 
.Alqvà~ar ê verbo proprio para exprimi•r o allugar 

uma besta: delle vem besta de a;lq~UJilé. Acha-se diversas 
vezes em Francisco Rodrigl:les Lobo, .e em D. Francisc-o 

Manuel. 

L!ltive%a e soberba drfferem em que alti,je'l.a nem sem

pre se toma em rnáo sentido, como soberba , o.rrogancia, 

e orgulho, antes muitas vezes sjgui!ica soberania, gran~ 
deza de animo, e brio. . 

. · :,A)voroço, é agradavel .petturba:gão de., animo por al

gal?l ,bem ~tte .s!') espera. Alvor0fJo é pop.ula1· pl.!)rtu•rbagãCiJ 

p0.r .algum :tnal que ·se -teme•. 
,_ 



.Amainar é propriamente para· as- vélás de qualquer 

embarcação. Em sentido figu.rado val o mesmo que Ge• 

der, ou abater a soberba, ou 0brar coin menos calor. 

Amante, s~gundo D. FrancisGo Manuel, ama márs· 
fi.nnmente que o amador. Seguia este AuatGr o antigo 

dito romano: amator fingere potest; amans vere amat. 

Amente é o que nã0 tem uso algum Ele razão. De~ 
mente é o que della tem algum uso. Amentes sã0 os par•. 

vos, os fatuos, e furiosos: Dementes os rustico·s. 

Angustia, e trilnblaçiio differem. Angustias perten
cem á alma, tribulações a0 c0rp-o. 

Animal, bruto , Jéra : animal é termo generko pa
r-a qualquer besta 1 bruto chamam áquelle que parece 

não tem instincto, ou que não se deixa domesticar: je1·a 
é o que gosta de sangue humano. Esta distincção , que_ 

é do P . Bento Pereira, não me agrada ; antes tenho o 

ani.mal, e bruto por uma mesma causa. Estes· Gs divido 

em domesticas , como o eavallo, o b0i, o gato, o cão, 

algumas aves &c. ; . em b?'t&vos, eomo via:dus, ra<posa, e 

OUtros que bUnca se domesticam ; e ern je;rO'iieS , €0ID9 

leão, touro, tigre~ lobo, jwvali, urso·&c: Para se fatiar 
com rigorosa propriedade, hade:..-se dizer : muge o boi ; 'iliUII

ra o jumento; rincha ou relincha o caval10; bála a o,ve- • 

lha; lad:i·a o cão; grunhe o porco; •huiva o lo no; :uge o 

leâo ; berra n. toum ; brdnta a tigre "i wtra o elef.anté 1t 
mia o gato; s!J,ia o rata, 0 coelho, a lebre, a doninha-; , 
e a toupeira; gane o cachorro; n;gouga a raposa; eucu~ 
r-iaá o galó; pia oo.pinto-; gasna _o paló; ~:une 0 mesqui
t'O" ; . chia o p-acàa·l ; a·rr11flháa 0s pombos; gemem as rolas; 
~ibiiam as éobras ~ ·ou sil?;am .. 

llnimo ; e animosidade não é o mesmo~ Animo é
v.al-or e res&1ucsão -brimsa AnirrwsíGlade ê insõlenda, Cil-U , 

reprehensivel ouoadia. Neste sentida é que usoí.t desLã 
6 * 



-palavra Jacinthà Freire, quando disse no l~v. 4. 0 ' num. 
õ9. Heprehendeo ãsperaínente sua animosidade &c • 

. Annaes: é historia s'egundo a serie dos an·nos; jas
tos significa!Jl ó mêsmo. · Out'ros querem que annaés seja 
a histQria ·_daquelles anrios , qtÍ·e 'não cabe n_a idade do 
llistoriacdor; e historia: àquel.Jes suécessos que clle presen
ceou , ou podia presencear. Ephemerides ou diat•io , é a 
n:írração de successos por dias. C'h1·onica differe ·de an

naes, porque estes s6 des~revem. as aêçô<:s· anr~uaes de uma 
s6 N a:<_s~o , ·e ~l)..ronica com preliende as de outros j>o ~os. 

_Memorias são noticias escri-ptas sem aquel1a ordem; me
thodo, e estylo que 'pede a hist0ria. 

Apa?·entm· 'differe. muito de aparentar-se. O primei
ro significa sel' parente cde alguem ;· o segundó fazer-se 
parente , como bem adverte o A uctor da Corte da Al
dea. · 

:Appetecer, é .desejo vehemente de alguma coas a com 
mais curiosidade, · cl.o cque ·necessidade, ou razão. Dese
jar ,- é querer unia cousa , ·mas com moderação , segundo 
as circumstancias do Ioga r, ·e do tempo. Este é o pri
meiro gráo do movimentó da alma· ; que ' nos impelle a 

querer algum'!- causa : . appetecer· é o . segundo: suspirat•' 
ou anhelar ·o tereeiro. 

Aquatico é o qu·e nasce ou viv~ na agua ; como os
peiXes : Aqueo éco"'a queconsta de,agua:. Humoraq1.teo, 
partes . aqüeos totalmente apartadas . dos corpos ' ·dizem os 

Medicas ;' 
Aristarcho; chamam muitos ao· censor .satyrico, in:.. 

justo ,- e imprudente ·, dando-lhe o mesm'o caracter que 
teYe Zoilo. E' erro crasso , porque Aristarcho foi ·ulll 
censor. tão judicioso, e prudente; qual o descreve Hora
cio na 'sua ·Poetica '; Zoilo é que foi um satyrico chei0 

de paixão 7 e de impruCilencia. 



~trmada é do exercito naval. Parecia escusada. esta 

ad vertencia, mas não é , porque temos achado ení algu

mas modernas traducções do Francez , e d_o Italiano, 

chamar-se armadas aos exercitas de terra , porque nas 

ditas linguas acharam armee' e ar mate. 
_ Aroma, perfume, ·e fragrancia não são propriamen

te synonimos. A -roma é o cheiro de drogas, cuja fragran:. 
cia persevera muitos annos ,-e para cheirar~-m não é ne
-cessario queima-la;;; como v. g. o ambar, o almiscar ·, 

a candla &c. Fragt·ancia querem muitos, que- s6 se de
va a pplicar ao suave cheiro das flores. Perfúme é todo o 

cheiro, que provêm ·de fumo de aromas; v. g. do incenso,_ 
-alfazema &~. 

Aspecto por semblante , muitas mais vezes se acha 

applicado a homem que a mulher, e lambem com mri
,Jade lhe dão os Classicos os epilhetos de bello, gentil -, 

alegre, e antros, que mais convem a rosto. Diz-se com

mummente aspecto melancolico, feroz, carregado, seve

ro , grave , veneraado, e outros epithetos proprios de 

quein ameaça, ou atemorisa, ou se faz respeitar. 
Assanhar proprio para cão , gato , e alguns outros 

animaes que não tiverem :verbo diverso, como o de acos

sar, que tem o touro, e o leão; o de esporear que per

tence ás bestas de cavalgadura ; o de aguilhoar proprio 

de boi &c. &c. 

Assassino não é simples matador , que enfurecido 

tira a alguem a -v-ida ; mas aquelle que a sangue frio 
mata por dinheiw. 

Assestar proprio para peça de artilharia, a~sim co-

mo apontar para seta, espingarda &c. · 

Assombro segunuo Agostinho Barbosa no seu Dic

cionario, é terror grande, q!-le faz romper em desordena

~as ~cgões , e tregeitos ; e por illso este Auctor faz as-



sembrç,qo syr.Jonimo de ~ndemon~ha.do. -Não.1r;:s~a$Qs por 

t:(St::). expli~açào: cQamames _as$ombr;a~O iMJ qu~ cle ·terror 

,muda o se~bl.a~te , # rpasma(/,o ao q4tl. pt?.:td~ 0 uso do~ 
_sep.tidos, Po~· methaf<il.r:j., as,somb9·o . é H-ma 1;1dmiração que 

enleva- os ~e~tid.os ·, .e :vai o m.esrpo qye pa./1?11(1); e espanto. 
4~ylo é s6 propri.o de t~roplo , 01,1 qe lagar sagra

do; cauto é par~ Jogar de pes~aus ).'lrivilegiad·as . 
.4trocidade. nP,o é, simples cra~t;ldi'Ldt- , e tymnnia; 

ma$ tyra.ppi~, ·€1 cruelda<J.e ~:Kcessiva, .d!/Jro'JI oommum
.rnentc; diz.,.se mais da,s GOI,lSa~ ,, ql.le das ,pessoas. 

'- 4varec,r.a ., e~ a7nbiçijo tem. mqitos p _Ol\ uma mesma. 

_cOl;l•Sa •. ~EPJ. rig;o~ a1,2an;~a é o de!J:l~siado aa'lor ql-a~ ri€]_ue.,. 
~as. Ambição é 'o desejo desordenado de honrãs >Não JJn/:ll' 

rec:i,das. Em ~uito:;log~r.es. observa Vieira esta àiffer~nça. 

4vçrsãa é menos qt!l.e Qt;lia, e mais q·we abarírec1Jtn:en

{@ , s~ qerrp.op· cr.e<Ji~o a algu.p~, ·q,u~ em .L~t-:ilill escreve· 
.Jat;I} sobre a di.fferen9~ das palavrlil.s. A,. e;versi$o oom e 

tempo perde-se , o abprrec;1rnent.o com facUidaàe se de.S"" 
;v:mec~; porem o pdio. diffirilmente se e~tingue. E' sen

ten<;a Q.e Aristotel~s no !2.0 d,a Rhetorief!. . 
.4pistar é propFiam~m.t:e des~qbrir OI> ~~e~tes ao lon

ge, posLoque ta~.J,:>~w se q~e .par ver-se .qiJlBa -pessoa eolll 

9utta. 

· Auste1'0 o q~ . dJ:Jeli~a paJ•a ltntrfl.etaçel; seve'P0 o quA! 
declin~ para c.ruet, e po; isso v~m de smvu.,s. ·. 

Aczen};l,a (iiffere ~e motmho,, em q.ue este tel,lll rodiz.io, 

e, aquella r:o?a, if.~r f9r~ , ·!!O~ q_;ue IJ16~. ::r'l!l~he:t;\U o m.ei~ 
nha anda, ou com vento, ou com ag~~ ,~e ;~io , -- e a~~

nba rcom- a~lJ~ <;te ,riaeiro , .qpe .cahinc;l9 qa ~qcl~ lhe dá 

impulso. 

~astao:iio .é o ft1ho q;w~:J pã~ n~scea de 1egiti~o nHl' 

tt;-inu~nio : .pq;rem e-m r.igoreso s~nticl:o ehamn-se ~~;Lat'llll-·a) 
a9 ~a!lcido Ele solteiro , -e solteir& -: í!~:p~!lrie ae qttS! n~· 
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tem pai certo adulterino ao naséido de niãi adultera: 

incestuoso ao nascido ue incesto : sacrilego [segundo al
gun:. J ao que tem pai sacerdote, ou mã·i religiosa; mas 

este já fica incluído no incestuoso. Outras denominações 

se podem buscar nos Juristas. 

Bmalhão , e esquadrâo não são synonimos , como 

entendeu certo moderno. O primeiro é corp0 de cavalla
.ria, o segundo de infanteria. Por onde não podemos .di
l:er , como dizem os francezes , batalhão de infanleria. 

Baxesa é menos que vilesa. Corre a mesma diffe
rença que ba entré homem de baia:d , e de vil condi
çâo. 

Bejo differe rigorooamente · de oscu lo : o primeiro é 
signal de amor , mas pudico : o segundo é demonstração 

de amisade, e de religião, osculando as causas sagradas. 
Mas esta rigorosa differenga , nem os mesmos 'latinos 

?empre a observaram , e s6 o sum.;ium [bejo libidinoso] 

não co!lfundiam com basium, e oscu!Jt.t,m. 

Belle'i.a propriamente é a graça, o alraclivo, o gar
bo, a lindeza, e a ·bizarria do _rooSto, e corp0 'humano: 
corresponde no latim a venustas porque estas eram as 
especiaes qualidades de Venus. Tanto se applica ás pes

soas, como ás causas : belle'l..a das artes , dos edificios -, 

.dos trages &c.: formoswra é a perfeita proporção, que per 

$i, e entre si , tem não s6 as feições do rosto , mas as 

outras partes do corpo humano, guardando uma- exacta 

..symetria e perfeição. Tal foi Helena entre os Gregos , e 

Diuo segundo o delicado retrato de Virgilio em duas 

palavras forma pulcherrirna.. De maneira que a formo

sura \'erdaueira eomprehende em si a vheza, e denaire, 

a: genlileza , e a galhardia da bellcza, mas esta não a
_brange toda à perfeição da formosura. A be]Jeza aLtrl;!;

he, a formosura arrebata : a belleza é uma ímagem da 



creatuJá perfeita : a formosura é uma idéa do Creador 

Supremo &c. 
Bellico ; e ·bellicoso não é o mesmo i ·o primeiro é 

cousa de guerra; o segundo homem inclinado á guerra; 
e por isso não se diz com próp.riedat.le betlicosas bandei
ras, mas bellicas , nem beltico lmperio , mas bdlicosO· 
Bellige?·o é o que se p6de npplicar a bellico, e a belliccn 

so. Nações bclligcras, <DU betliger.antes ; bellige1·o estan
·darte &c. Em Poema é que não ·valem sempre estas rc· 

gras. 
Benevolenda é aquella especie de amor, o_u de ami

zade com a qual extremamos a alguem, para lhe fazér
mos bem. Benignidade é brandura de animo, e inclina
ção a fazer bem, v. g. Pedro tem benignidade , mas a 
meu respeito ainda não tem b.enevolenciã. 

Bens moveis em rigoroso sentido são aquelles ben·s 
que de si não tem movimento , como j0ias ·, baixelas-,. 
alfaias &c. Bens moventes, são os que per si mesmos ·se 
movem, c::umo animaes, escravos &c .. 

Bicho não se dev.e applicar aos quadrupedes , mas 
aos insectos, que se criam ou na terra, o.u nos corpos, 
ou nas arvores, ou nos fractos. Dir-sc-ha mal bicho de 

mato, ou do bosque, por fera. 
Boninas não são todas as flores , ·mas das mais pe

quenas, delicadas·, e mimos"a's' que com "vlm leve mi
mosear logo perdem a galla, e belleza. 

Bràndir verbo proprio pam lança , q"4ando a m<>"' 

·vem para atirar. , ' 
Brave<;,a acho em Vieira na accepção de fereza , e 

bravosidade na de arr0gancia. Tom. 3.0 pag. 79. 

B1·incos por adorn0 das orelhas' , não é tão proprio 

como a1·recadas , palavra de que ainda hoje usa toda t\ 

côrte. Brinco é joia do peito. 
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Cabéllos quando idcÜltos, greriha, quàndo compridos~ 
nos homens gadelhas , nas mulheres madeixas ; quando 
brancos cans. Nos cavallos são cr·ina, nos leões juba, ou 

com(, em linguágem peeticn. 
Caça, se é de veados , chama-s~ caga de veaçao ; se 

é de feras montaria, se é ue aves volateria. Assim o a
chamos srmpre ·em Fr. Luiz de Sou'sà : veja-se o tom. 
~-.o pag. \256 v.0 Para outras differenga:; lêam-se os 'elas-

- sicos que escreveram sobre esta m'ateria. 
Cadêa: do religioso diz-se cm·cere, para o ecclesias:.. 

tico aljttbe, para o solJado calabouço' para o ladrão en
xovia, para o fldalgo t01·re, para os forçados galé, para 

as feras sermlho &c. E' distincção do P. Bluteau. 

Campone!!. ' o que vi v e no campo' montanhe;:, no mon
te, serraria na serra, áld~ao ·na aUMa, selvagem nos bos
ques, herm·i'tao no enno ~ solitario no desedo sém com

panhia, -anacoreta junto ~om outr0s. 

Candura é branco mais puro .e sobido, que alvura. 

Candida neve, alabastro &c. 
Cantoria, caniores, ou cantadeira, de que usa Bar

ros na Decad. !iJ.a pag. 149. col. ~.a não são synonimos: 
a · primrira é a m·ulher que canta algu~as vezes.; e a sn

gunda é a que tem ofúcio de cantar, a que hoje chamãó 

cantarina. 

CaTic"ias propriamente ~ão aquella~ demonstrações 

alegres de riffecto, que mostram as mãis aos úlhos , e 
os filhos ás mãis. 

Caridade em rigor é com os pobre;, e necessitados. 
Compaixão é que p6de ser com os brutos. 

Ca1pir é propr~amente chorar arranhando a carne.. 
Assim ·o achamos sempre nos classicos , e muitas veze~ 
em Vieira. 

Catadupa estrondo horroroso que faz o NilÓ, despe-



90 

_phando-se de uma altissim.a rochª;· · é · voz propria porque 
as qu~das estrondosas de outrns aguas despenhadas · chaM 
m.am-se cataractas. 

Catadura, aspecto feroz e irado. E' termo antigo, 
e por muito expressivo o usa frequentemente Vieira. 

Cavallo, se. tem côr tirante a vermelho , é alw;.âo; 
~e tem. as mãos e pés ~ramcos quq,t·ralvo; se é russo car
.dâr>; se .Lo.do negro m'lkrselo; se não é bem negro andrL-
no; se é castanho muito claro bayo; se é de cÔL' mis.tu· 

rada de branco e castanho rosilho. Os outros nomes que 

lhl,') dá a · Ar~e qe Cavallaria , facilmente se percebem; 

por<~_ue são de cores co11hecidfl?, como metado, malhado' 
brancQ, cctstamhp, rprateado, remend.aito .&c. &c. P .obilrO 
é cavallo que nã<? tem ,illade de servir ; pot'l'o o qiUe já. 
p6de cpm~çar ;:t trabalhar ; s~ndáro o que nã@ presta, 

nem pela figJ.Jra, nerp. pelo .. trabalPQ ; jaca o que {J f>~

queno de corpo; rocim o q~;LB é de servi<;o, e nãp <ile ,pi' 
caria ; f?'i't.âo o que yem -de Hpllanda . para seHir el!l 

canoagem; egoa maninha é a que ,-:11Unca pare, nem .eow 

.c,.ebe ; garran,a é a de c-o.rpo pequeno , e de .servi~o de 

i::a.llílrP.O. 

Cenotaphio é um sepl,l.lchro h.o1noi·ifico, em qu,e nfifl 

jaz corpo; e t:.~.isto dif,fer.e de mctf!"so_le1b,. 

Cha'l'lntão é o vadio que anda de cidade em. cidade 
vendl;!n.do e ~ncarecendo com grap.des palavras tl'iaga., 

·droga$ medicinaes, ungueliltes &c. 

G1zocmTei1·o, e g1·acioso são aquelles cem qtJeltl to· 
Çl_os zombam, e elles. de! todos · faz~m zombaria, di~endo 

graças, e ditoíõ agudo..s, .que provocam a riso. V em çlo 

;verbo latino joca,ri. Bobo ·é prop1:iamente p ·gracioso d8. 

po-m~dia ,, .e. <lerjv.a-.sc: .Jie boi p.t;>r ser como o .boi f(aJr.ci!~, 

e estalido. Louco, e doudo é o mesmo, ibto é, aquelJe 
.que per<;le o juizo, e ,~.cq.u comJnc~9,s jnte,rv(\Uo.s. ;rolo' 
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e parvo val o mesrno ; i~to é, homem simples,- que na 
idade competente nã0 tem discurso. Ou de uns, ou de 
outros , dos que vão apontados , se compoem aquella 
classe de gente chamada geralmente sevandyas , que tem 
os principes , e grandes senhores em seus palacios para 
os divertirem. 

Cicioso é aquelle que pronuncia as palavras como se 
tiveram muitos ss. Gago é o que pr<!>nuncia com falta 
de letras. BallJuciente é propriamente o menino qu~ co
meçando a fallar pronuncía as palavras imperfeita5. Ta
tara é o que troca letras di versas e;n T , ou [segundo 
01,1tros] o que é tardo na pronunciação. 

Cimitar-ra [segundo Varella no Numero Vocal pag. 
556] é proprio de Turcos, ou Persas. Alfange de Mou
ros. Cimitarra tem a folha larga, e do meio para a pon
ta vai voltando á maneira de fouce : A lfange tem a fo
lha direita. 

Cioso se diz propriamente daquelle, cujo ciume pro
cede do amar, e não da emula«;Sào, ou do nimio deseJo 
de alguma causa. P-or metaphora é que p6de admiltir 
JOais alguma liberdade . 

Cvpo em termos propries é uma pequena columna, 
ou marco, em que se gravava alguma inscripc;ão, para 
perpetuar nas sepulturas a mem{)ria de alguma cousa. 

Tambem é termo pr-oprio para synonimo de tronco de 
família. Coin a primeira signinçação o achamos sempre 
no livro Antiguidades de Lisboa. Com a segunda na 
No?ili.ar-chia Portuguaza. 

Circo posto que João de Barros na Dec.ad. 3.a pn.g. 
1~8. o traga por cir:oulo, a sua propria signifiCação é de
notar as diversas praças ci.r{!ulares que .teve Roma , para 

a po~f>9sa repreg.entagão de ~eus jogos , chamados por 
e't~ razão circenses, 



·Civil, E! não cívico se diz em geral a tudo o que per.:. 
tence a cidadão. Civico é s6 para coroa de carvalho, ou 
azinheira , ce>m a qual os Romanos coroavam aquelle 
qué salvara a vida a ·algum cid·adão. 

Civilidade , ·e ·civil em outro tempo · foi ·entre n6s o 

conlradictorio de tJivilitas, e civilis latino; · isto é, signi
·'ãcou rusticidooe, e grossaria por virtude da figura anti

frase. Veja- se a Chronica d'' EL-Rei D. João 1.0 pag. 

19 • . ; e não menoc; a João ~e Barros , DecaJi. 3.a pag• 
~i7., ao qual ainda seguia D. Francisco ·de. Portugal no 

seu livro Pr-is . , e sottwr. pag. 3~. 
Clarão não é o mesmo que claridade em ,geral, por

que é umã grande luz' àa qual se não -vê prinCipio que 
a produ'za, mas só os extremos, on -0s reflexos. · 

Clarer.a por clMidade da luz não é proprio. Diz-se 
clareza da ·vista, ào disc1:1rso, da nobreza. 

Claudicar posto que em rigor seja o mesmo que 
coxear , não ad,mitte Vieira senão no sentido metafori
co : claudicar na amisade , no amor &c. 

Clemente em sentido rigoroso não é [como alguns 
imaginam J o mesmo que placido. Hom.em que a nin

guem offende é clemente : homem affavel rara todos é 
placido. Clemente é proprio do animo; placido do rósto. 
E~ ta differenga, que é de bons Auctores , não a temos 
pela "mais segura. Clemente [quanto a n6s] é o que tem
pei!a o rigor do castigo, sem faltar ao zelo da justiça. 

Placido é o homem facil em se applacar, 'ou em. appla

car aos outros por meio d~ affa!>ilidade da,; palavras, e 

do semblante. 
Cobiça ; raras vezes se toma por desejo de possuir 

causa boa , por isso so os seu3 communs epilhetos são 

insaciavel, desordenada , viia causa, desenj1·eada &c. 

Colgadura , o brhtco que se dá por occasião de an~ 



nos. Vem do Castelhano colgar, suspendet; porque era 
costume aritigo lançar um cordão de ouro ao pescoço de 

quem fazia annos, ou pelo menos uma fita. 

Colloquio, dialogo com outro : soliloquio {Ç~llar com
sigo mesmo·; frequentemente os ignorante:; o t;mam por 
-uma mesxpa cousa. 

Collyrio: é remedio pertencente á molestia de olhos, 
Em sentido não rigc.roso se Lornou por medicam·~nto de 
outros males. 

Colonia terra povoada de nove. Tambem _se toma 
propriamente por gente mandada a fazer noYa povoação. 

Colosso é rigorosamente um corpo tão alto; que em 

certo modo perturba a ' 'ista, não podendo os olhos vê-lo 
todo de uma vez. Por isso O'lantigos chamaram colosso 
á grande esta lua do sol em Rhodes, e ao desmedido_ 
retrato de Nero em um panno de centó e vinte pés de 
alto. 

Combate de duas pessoas é desafio : de duas, ou 9-e 
mais briga: de dois exerci tos batalha: de parte do· exer
cito choq1be: de mar por espectaculo de divertimento nau

maquia: de lutadores luta .: os combatentes nos antigos 
jogos Gregos; ou Romano~ chatr;~avam-se athletas: se os 
jogos eram _ de punbadas, o seu nome em pugiles: se ~ 

armas de ft;Jrro gladiadores : se se valiam das forças de 
mãos e pés'· chamavam-se pancracios &c. 

Comicios, termo proprio para explicar o ·ajuntamen
to do povo Romano na eleigão dos Magistrados, ou ap
provasão das Leis. · .Achamos usada esta pala na ém al-:
guns livros, especialmente nas Antiguidades de Lisboa , 
pag. ~17. 

Comitre nome proprio de guarda , que manda , e 
castiga os forçados, e remeiros de uma galé. Já o usçm 

.João de Barros na Decad. ~.a pag. 46. 
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C(]'ff!tme1tta1''ias é pr6priamétHe á RelaçEI:<:> RistoriG~:t
de: :dguma cousa, escripta etn e~tylo simples: 

Comm.od::to , termo Jl5rdprio forense Éle causa que S'é 

eMpresta 1 é se ha-de !'esti!!úir na mesma ·especie, como 
v. g . uma joia , u:rn cavallo &c. M10~1.11o pelo coritraiiO 
é o emprestimo de causa que não se restitue na tt'lesiíHt 

especie; como dinheiro , vinhó &c. Viêira u:sou destai 

ciuas -palavras no tom. 8~0 p:Ig. 181. 
Cornpanheiro: na milicia é camm·ada : tló negodo

§Ocio : no es1índo c~Jrtdiscipu. lo ' no Mitlisterio Politico 

collega: na herangá co-herdeire: de casa e mesa come'»~" 

ml: ·nos jog0s par-cei1'0: no znatrimonio ca-nsm·te· &c. &c. 

O:Y.mpila-çrro · querem muitos que não seja o mesmo 
que <Jfjjllé~âó , dizendô sér !Jorn.pilaçâo um agregado de 

obras de <l>ivt!rsos Auetores sebre uma materia , e collec

~áo o ãg.regad9 de ~a"rias cousàs qtlé s~ tel'rt lido , e no
tado v. g. coUecçâo de ditos, e sentengas &c., e compi-· 

la~ãa de leis , e €oncilios &í.J.. 

OJmpla<:emia n~@ é synonittló de t]ttàlquet gosto e 
p:tazer; más é gosto com vaidade, fundada na boa ópi

niã;o' 'I·llé cada um Mm de sr. Não nos oppo!rros a est'a 

d~~tinngão dG's Gra:mmáticos , se acàso faliam da com

placenGra que cada um tem par-a· c0tnsígõ mesmo, éiiÍ:W 

para eom. os outros , porque essa -então val o mesmo qu~ 
obsequio , donde vem .comprar.e>r c'Qrtt alg1utm, íst:o é ; fa
zer-lhe o gosto e v0nta~~. 

Concm10 1 «:ousa qu~ paf!Hie e::rva-d'à ém redondo pelá 

parte intericw , e cortV'exo á parte extericr desta mesiillll: 

Gousa: A superfwie.ext~nt.!l d~ um gl0oo é wnveam ; · ~ 

seu ambito exterior é concavo. Na lingua latina muitas 

vezes ·se c<rnfurtd.e -esta distü:rcçfi.0 , e cotn ·o ·exemplo de 

Vitgilia , quantia disse : 'Pa!dVt cmli conve.t:a t·wl?"i , e 

alguns Auctores Pottllgtre:r.es- .erradamen;JJe· tlambem ru tem 



confundido. Os exemplos latinos nesta +natetja não os. 
defendem da censura. 

Concepção é a actual representaçã.o de uma c0usa ái 
faculdade intellectiva , ou o act0 de conceher mental

mente alguma cousa. Conctição é dar -principio áforma~ 

§ão do feto. Posto que em rigor uma e outra co1:1sa seja 
0 rne,;mo , com tudo Vieira nunca disse : Conceição de 
idéas, e concepção d-a creatura no ventre má terno ; co
mo diziam os 'outros classicos mais antigos. 

Canjechtra uiffere de snspeita em ejue esta se fmnda: 
em razões tenues, que facilmente se falsificam, e aquel-' 
la em argumentos mais fortes e verosimeís. Conjectur~ 
é .indicio de cousa occulta, que busca a verdade por si
gnaes, e razões; suspeita é tenue duvida de alçuma cou-
sa incognita. • 

Omjtbração, e conspireçáo tem differen 'rS a em rigo ... 
roso sentido; porque conjuração é uma união de varias 

pessoas juramentadas para a morte de um Principe, ou. 

para a ruina de um Estado. Conspiração é isto mesmo; 
más sem juramento, e s6 com mutuo consenso. Tam
\lem se toma em bom sentido; eonjuração nunca. 

Conscripto, nome· do ·antjgo Senad<Dr Romano, o!W 
mais propriamente elo. Senador fdto de no\•o. ) 

Censolador é para pessoa: consolatorio. para eousa ' 
homem consolador ; carta consolátoria , e nãô consola.,. 
dQra. 

Consorte, querem aTguns criticos, que pertença: mais 
·rigorosamente á mul'her casada , do que a s~u marid0; 
porque dizem, que ell-u como sugeita ·ao horpern ., é á • 

que partici'Pa da sorte deHe . Ainda não achamos. os fun
dameatos para esta distincgão , patrdcinando-a AuC:Í0r. 
classico Portup;uez. 

Conste-rnação não se deve tomar p(!)r ·synonilJ3!J.·0 àê 
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qualquer pena, a(flicgão, · e trabalho, porque ·é um ex

tremo desalento, c medo, qualoque succede haver nas 
calamida<ies publicas i ruínas, e estragos. · 

Consulâ?' é aquelle que foi Consul, e não o que de 
presente ç ·é. Nesta ·equivotaçã:o cahio certo Traductor 
mod~rno, chamando Consulares a Romanos, que uct.ual
mente _·eram Consules. Dignidade, Ordem, Magistrado 
Gànsular. &c. p6cle-se di-zer. -

Contentamento, e contento : diz~ se , estou com gran

de contentamento da Lu a ·chegada, da tua resolüção, das 
túas fortunas, &c. · E estou com um creaJo á contento, 
sou homem dé boi;n contento , levo esta fazenda a con
tento &c. Nos bons classicos ainda não achámos confun
dida esta differença. 

Conti~tencia não é~ mesmo que padici.cia em senti

do rigoroso. Continencia é a virttide , com a qual nos 
abstemos, não s6 de qualquer gosto illicito, mas ~inda 
licito . . Puuiéicia é a virtude que se oppoem á Iasci

-yia. 
Continuo se diz de cousa perenne que dura sem in

terrupção. Continuado se diz daquel~a união e connexão 

de uma cousa com outra. Febre continua ; e planície 
continuada; moto contin1GO; e linha conti'IVUada, qizem 
es Filosofos &c. Conti'TIIlLe fit, q1.10d çusidue ; continuate, 
quod sine intermissione, diziam os .Latinos. 

Contmriedade em opiniões é dissenção ; na forLÚna 

são reV<:I$es: en~re emulas é opposição: entre adversos ini
misade, e odio : ~o genio _çmtipatia : em fazer alguma 
CQ.usa repugnancia: nas palavras contradicçâo. 

Contumelia é mais que simples injuria ; porque é 
~ffronta grande com uespreso do respeito ' e dignidade 
do affrontado. Por iss~ dizia Pacuvio: Facilmente sof

fre um~ inj~ria se neUa não ha cont'Win~lia, Tambem 
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é frequente em Cic~ro dizer: "Offendco não s6 com in
ju?·ias, mas ·com contumel-ias. 

Convencido: em Juizo é convicto: em Argumento 

colhido. D. Francisco Manuel disse nas sua·s carta~: 

"Colhido estais por minhas razões, senão convicto no tri
bunal do Amor.,; 

Contra1·iedade em opiniõ~s é dissensão: na for~upa 
são reve~es: entre emulas é opposição. entre adversos 
Ínimi;wde e adio: no genlo· antipatia: em fazer alguma 
eou~á 1·epugnancia: nas palavras cont?-adieção. 

Conventiculo, póuca gente junta, que maquína ai. 
guina cousa contra o bem dos ·particulares, ôu da Repu
blica. Tambem significa ajuntamento de feiticeiras. 

Co·rça, especie de -cabra brava, que ,tem alguma se 
melban~a com o veado : o seu macho é corÇa ; ~ssim co· 
mo o da cerva é veado. 

· C01·ôa Real: i~signia do Rei: tambem se diz dia
dema; porem rigorosamente fallandó diadema é aquella 
antiga banda, ou faxa branca, com que os Reis éingiam 
a cabeça. Corôa de flores é capella: de louro la7trel, oü. 
laurea: nos escudos das famílias coronel. Os antigos Ro.;. 
rnnnos coroavam o;; seus soldados cóm di•.rersas_ corôas. 
A triumfal ·no principio era de l0uro; e depois foi de 
ouro: ·a obsidional era de grama, e Se dava ao Cabo, 

' que livrava a "Cidade <.le algum assedio: a cívica era dé. 
êarvalho ou azin·heira, e a da v a o cidadão libertado ao 
cidadão libertador: a mural er-a dé ouro·, e a dava ó 

generàl ao -que primeiro escalava os muros do inilJligo·: 
a castrense tambem era de ouro com as i-osignias do vai
lo ou estacada, e era para o primeiro que rompia o ar
raial do ini,migo: a naval era igualnÍe.nte de ouro, "guar
FJecida de esporões de navios, e se "dava ao que primeiro 
saltava . nas embarcagõe.-; inimigas: a oval.era de_mur-

7 
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ta, e usavam Jella os tdunfadores nos pequenos triun
fos: a oleaginea era de oliv.eim, e se !:'lava áquelles que, 
sem se terem achado nas .ba~alhas, conseguia111 as glo

rias do triunfo. Todas estas differenças convêm saber, pa
ra se .escrev.er com pr.opried.ade. 

CcnTente de ferro é propriamente prisão pela cin tl<r
ra, pescoço &c. GTilhão é prisão de pés: algema àc mãos. 

(,àrte~ka ..aQs principes é genuflexão: na milicia ~ 
continenciia: nªs mulheres 'mi%ura. 

Covcwde não é timido ou f~·aco, mas demasiada

mente tímido e fraco. Hon;1em .m3!is covarde que timido 

se f! c h a m uilas vezes eq1 V i eira, para eXJ!lrimir aquelle, 
que nas cirétlm;tancias de pevigo toma para si a segu
~·an9a, e li!ede aes outros a honra; . 

.Crim.~ ~ mais que de{d;cto; ponque e·t:lll significação 

J·igorosa c1·ime é aquelle mal capital contra. as leis di
·.vinas ou humanas, com o qu·al se offcnde gravemente a 

Deos e á republi<.:a ;· como v. g. são mQrtes, falsidades, 
adulterios &c. De!j,cto é aoulp1!, cujo damn0 diz respei
:1.0 ao particular e não ao publico, v. g. a injuria, o fur
to &c, Por isso não se chamarão éom vjgorosa propríe
daJ.e delictos aos crime~ <.le Lesa~Magestade Div.in.a, ou 

h:umána, e ollltro~, em qtfe a J ust'iça GOm0 offehdida im-
. mediatamen-be- se. interessa. Out1;os querem que crime se-

ja culpa de- commi.ssão' e delici@ de ·ominissão. r 
Ori?n~-nosq: do sobredito , se tira, que este nome é 

mais gr~ ve qu~ o de ddinquente, e que, fallanrlo efn 

Tigo'r, se não devem confundir, ãssirh com0 0s latinos 
não confundütll)._ no:ncb, seelus, j'lagitium &c. 

Oti_se: nunoa usaremos desta ,palavr.a por ,;inonimo 

de cr·it·ica, como aJguns usaram, m·as sim êotno termo 

de mec.l~cina , · patra deno.tar ai sub~ta mudança de ú·ma 

llqcmçrr, 0U para li> em., <D'u paira ·mal do enfermo. 



'Ci~ocitãr é voz propria· clo corvo, segu:rrdo a . Art~? d~ 

Caça, pag. o/Jl. 

Cru€ldadt; se diz mais propriamente d.es homens·: fe;_ 

re~>a dos homens e das feras. 

Cidht?'a de terras é ftab·ríco: de vinhas adu:bio , ou 
amanho. 

Curiosidade. em rigor não é o ·mesril@ ·qw~ cstuclio
sidade; antes é um <desor<!lenado 'deseje de vê r, ou de·sa" 

ber cousas nova~, oú que não ·são uteis, nem necressa
rias: o seu opposto é neglíge1'1!Cia . · 86 em senti dó figura

do é que curiosidade r.-ã;o é vicio., 

Dador e doado1· não é o mesmo em Portuguez' , co~ 

mo é no latim dater. Dôad@r é o que fa;z dóaÇâ:o de al

guma COHtsa, e é termo forense. Doai);m· é' simplesmente 
o que dá qualqi!te.r co1!lsa. l!leus darixJt de tod0s 0-s bens 

&c. diziam os• líiQssGs mélh0res classico-s. 

Dainno € ·propr.iamentéperda das colilsa3 q ~1 'e j))'Ossili~~ 

nl'<l>s: detrím<H'bbD é padecer (~intimuiçao nas mesmas eou-sas. 

Decoi!atr: tt!rm0 proprio pata a-s arvm•es; qi.tat!CJo .lhes 
CGlrtam _os ta·t110s. Na Arte da Caça,. png. ':'ffr, tambem 

se applica este verbo ao ti rar as pennas ás ávés . 
Decrecimento e d€c'r.e.mento tb!na:!ilo p61· dí'mí?'t~tiçã.o , 

tem sua divel'sa ap~ijiea~ãõ' se estrivenmrs' ]í>'elo pãtece·r 
d~ alg·uns cri ti'cos. Qi!l'érem· que dec7'f'Anient:o sírva s'Ó ~a""' 

ra a lua, poi's que s6 para ella é propria a palavta -in~ 

ct'ertwn:to, é dizem qu€ '11leéredmeflltC9 é pura à dimini.ligãõ 
<ile• tl.1de o ma'is·. 1 · • 

Decumano vai o mesmo que 'Clecimo. Viéirà moe-s€te:: 
Vendo Mma tortnéàta D<l> tom. IJ·. p~-g · 3!26 dtz ; " ' Quan~ 
Git> veio a ondã tleeitn.a ,. 0u diec'!úmánct &c.'' Aípofit'€l es"' 

t.e exemplo, paí:a mcs1irar ·líami>em coatfa algtin5 esern.:

puloS'os .:nôt'letaos-; qug e'S1a pala vr'a é pótt'l!iguezaç 

Dedicaçao em rigor nã.o é o me€-me · eftr~ cons€tg1'a~ 
7 * 
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ção; ·porque eonsau;ra1· é fazer sagrado um Ioga r que an
tes era p.rofano ; e dedicm· é offerecer a Deos o mesmo 
logar já con::agrado. Para o intento da Igreja dedicação 
vale c:> mesmo que sagrayâo. 

Defraudar não é tirar simplesmente a alguem al
guma causa, mas tirar-lha com fraude, injustiça e engano. 

Degolar não é propriamente o mesmo que descabe
yar. Este verbo sig'nifiça separar a cabeça do corpo, co
mo se acha em Jacinto Freire, pag. 395. Degolar signi
fica matar com golpe na garganta, mas sem apartar do 

corpo a cabe~a, coma diz Bluteau com os demais voca
bulistas. · 

· Deliub1·o, palavra usada dos poetas , e pelo nosso 
traductor das Georgicas de Virgilio, não é o mesmo que 
tempio. Os romanos deram o nome de del!ubro ao tem
plo pequeno, ou a uma· parte do templo, como se colhe 
do logar de V ar;ão , que diz: " O capitolio de um tem
plo, que debaixo &o mesmo telhado inclue tres delubros, 
uni' a Jupiter, outro a Minerva , , outro a J uno." 

Demasia vai o mesmo que excesso, e meno» que 
swperfluidade. 

_Democracia é o governo politico, no qual a eleição 
àos ma~trados depende dos votos do povo. .d1·istocracia 
é. o que ·depende dos voto~ dos nobres. Monarquia é o 
governo opposto a estes dois, porque nelle é um . s6 o que 
mandE!. ·, e não o .povo ou a· nobreza. Governo democra-
1ico foi o de Roma e Athenas: aristocratico é hoje o de 
Veneza &c; 

Demonio, quando. tenta para a .soberba, ~eve-se di· 
zer co.m rigorosa propriedade Lucifer: quando incita á 
luxuria Asmodeo: quando inspjra impaciencia SC1.tana'!. : 
quando persuade a gula Bee?fegor: quando tenta para a 
inveja Bet;lr..ebub &c. 
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Denodado: o mesmo que at·revidu, intrepi.do e re,. 

~oluto. Votos denodados entre os nossos antigos eram ~uel
les que se faziam com demasiada audacia, e fantastico 
atrevimento. Vieira usou muitas :vezes deste· nome. Ve
ja-se o tom. 4. pag. 164. 

Denso: querem alguns, com a autoridade de Varrão, 
que seja nome mai5 proprio para bosque e mato, no qual 
as arvores estejam tão juntas, como os dentes em um 
pente, e que por isso se diz denso: compacto querem qué 
sirva para a densidade dos metaes : espesso para a das nu
ven5: crasso para a das materias liquidas. 

Dep1·avaçáo é mais do que corrupção. Não s6 se cor
rompem, mas se depravam os costumes com a ambiçãQ 
das riquezas, dizia Cícero no ~. de Offic. Depravado é 
o perverso; corrupto o viciosa. , 

Deprecar é rogar com preces ; orar com Vlmeraçãq 
e humildade. 

Derivar, como vem de rivus , é verbo que, rigoro
samente fallando, s6 pertence aoi ribeiros, regatos, ou 
canos, que levam uma corrente do lagar do seu nasci
mento para .outro diverso, e diz-se com toda a proprie
dade "Aguas de1·ivadas do rio" &c. 

Derrogar é abolir uma lei em parte: abrogar é de 
todo aboli-la. 

Desacato é muito mais que despreso; porque é tra
tar com injuria a cousa digna de toda a veneração. De
sacata-se a Deus e aos príncipes. Despresri-fe o inferior e 
o pobre &c. 

Desaffeiçáe querem muitos que não seja o mesmo que 
desaffecto, dizendo que p6de haver desaff.ecto a uma pes
soa, e ainda assim conservar-lhe alguma affeiçáo, por

que affecto é amor mais fuio que affeição. ·Não appro

vamos esta differença, e s6 dizemos que desa,tfeiçâo é 



mais pertuguez qtle desa_tfecto, pos~o qme signiflqnem o 

mesm0, 
Desafomdo é aquelle ins<:>lenlie e·petulante, , que sem 

vergo.nha alguma despreza todos os ÍQros da honra, da 
rasão e da decencia. Na sua rigotosa significa~ão é termo 

dos juristas, coí:n o qual dene>ta,m aqu'elle que· aggrava 
a ju.stiça, desprezando os feros e leis do reino : 

Desalmado é. ac1uelle que chegou ao ultimo ponto da 

.oepra vnçfio de costumes, vi~endo como se nã0 li>i v era al

ma de que dan conta a .De.os. E ' nome muito expressivo, 

e mui anligo na Limgu.a. 

Désaloja1· é pt•opriamenhe termo milita,r, e signí!ica 
Ievanta1r o a<rraial. Por figtua é qu(:) se toma em outros 

. sentidos. 
!Jesamor não é extin.cção, mas uiminuição .qe amor,' 

pbstoqlJ,e algumas vezes s.e L<Dme por falta dclle. :Ao que 
não ama como · d'antes, chama _Yieira desamorada nO> 

-~01'1'1. ~ . pag. ii94. 

. Desar p~opr.iamente é Yicio da nalupeza: c~efe'tto vi
cio da arte. ÜtltrGis querem, porem com pcuco fu-nda
mento, éJUe des{j/1; · .seja uma falta léve no corpo, e de

feito uma grave. 
Desarcado querem muitos que não se d·iga daquelle 

?. quem falta a justa propon:;ão das partes do corpo, ou: 
é de desairosa tlgura; mas sirri do que ~ demasiadamen

te grande, ainda .que seja proporcionado. Como quer ·que1 

sej·a só se adu1itte no estilo }oc0so ou,.famHiar. 

Desat(,ntado é aquclle que não repara no que fa:z.) 
I 

DesattentQ é- q U(;)Scbxtez, que ~:%o. comsiderà i4o. qúe faz 

t: . UG> qJ:le diz, · 
D t . "' , 1 "' • ] .esC!t:mo na.o. :e qua qu-er acçao, ma e vu gar ,, mas 

aquella q.ue ·pafa se faze~ . é preciso- estar louc0, OH [.lili-, 
zendo melhor] c~go sem tino_ . ,, 
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Desmbthor·isado não é [ com0 entendeu ÍHu teau] ho
mem que tem pouco respeito, mas aquelle que tem pér.: 
dido o da propria au.tboridade. · · 

Desbotado: cousa que tem perdiJo a côr; nú.s não se 

diz rosto desbotado, ma; descórad0; ponque desbl>tádo é · sô 

para cousa inanima<.la, na q~al ba alguma côr de nrtifJCio. 

Desbarate e desbarato não é o mesmo. O primeiro 
• 

vale o mesmo que desproposito e disparate: segundo é 
sinonimo de des.troço e rota do exercito. 

Descahi1· diz-se da fortuna, do conceito, da esperan.: 

ça, dos bens, do valimento &.c. Quando dese:ahir é da 

observanci:;t religiosa diz-se 1·elaa:açâo: quando é em ~ra:.: 

se nautica vale o mesmo que perder 0 navio o htmo e 

der·rota, que levava: quando se applica á idade é come-' 
çar a envelhecer &c. 

Dcscat·aào não é rigorosamente o simples álreYido, 

e desavergonhado, mas sim aquellc, que -por suas vísac

ções não devia ler cara para apparecer. E' termo mui 

expressivo da }:..ing·ua, e tirado <.lo latim. 
Descarnm· não é sir;nplesmente tirar carné, mas apar

tar a carne dos ossos. 

Desembuchar é termo proprio u::ts aves de rapina, 
quando, depois de cevadas na came de algum animal 

morto, a tornam a lançar d0 buche. D'acfui é que o vul

go tirou a fraze '"'Quero desembuchQ/1·-me," isto· é, dizer 
o que tenho reprimido uo interior. 

Desenha1· não é rigorosamente o mesmo que ·debu

mar. Desenho é a idea que o pintor fórrna no pensrumelli! 

to, para depois a uelioear, riscar, debuxar e pintar. Po~ . 
rem com o. ex.empl0 de Vieira no tom. L png-. 391 po

de-se usar de desenho para' significar as justas medidas~ 

proporçees· e f6r.mas exteriores, que t~evem ler os ·Cl>bje·t;;'

tos que se fazem á imitação da: natureza. 
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Desenvolturét' p6de~se ton?-ar etn bom e étn mau sen

tido , c não sempre em mau, como pertende o Author,. -
do Antídoto da Lingua Portuguezá. Diz-se hom'em com 
desenvoltura, isto é; com agilidade, desembaraço e des
pejo. Applicado este termo ·a mulher, entendo que nã0 

se achará exemplo senão ·na significação de immodestia. 
Desinçar é propriamente extinguir insectos; que in-

• 
commod.am agente. No sentido figurado usou deste ver...: 
bo João de Barros na Decad. 4. pag. 533, fallando dos 
mou;os de Cananor. 

· Deslinda·r , é propriamente mostrar e declarar os li
mites de uma fazenda do campo por alguns sinaes, co
mo pedras, valados &c., para que não se confunda com 
outros predios. Por melafom é que se diz deslindar uma 

dif[ICuldade , um negocio &c . 

· Deslumbramento é a muita luz que offende a vista, 
e quasi faz ceg.ar, como succede ao que fixa os olhos na 
luz do sol. Veja-se a V i eira no tom. 7 pag. 146. Em 
sentido figurado _se toma por cegueira do juizo. 

_ Desmaiar em rigor é s6 proprio das flores , porque 
é um verbo metaforico, tirado do mez de Jl.llaio, em que 

a maior parte das flores ou murcham, ou per~em muito 

da sua viveza.. 
Desmanldar se diz propriamente por synonimo de 

de1·?·ubàr os muros de uma cidade. Em outro qualquer 
sentido usa-se por metafora. · 

Desolar não é o mesmo que simples an·uinar, mas 

destruir edifJCi0s, igualando-os com o chão. Assolar é o 

mesmo: 
Deipejo diz D. Francisco Manuel na sua Caf. ta de 

Guia de Casados pag. 86, que, rigorosamente fallan

do, vale o me;;mo que descompostura, e que assim co

mo ptjo é co usa boa, despejo é~ cousa ruim, Em mulhPr 
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~.ssim é , em homem é muitas · rezes- desemba·ra~o de 
llnimo. 

Desü.tcamento palavra de pouca a~tiguidade na lin

gua, mas necessaria, porque não remed·iavam bem tro

ço, e partida. Destacamento é separação· de ~ma parte 

do exercito a reforçar outra para um ataque, ou outra 
qualquer facção. A's partes de um exercilo chamam-se 

troços, e não 'destacamentos: partida é aquelle troço 

~ue se a.vança ,. e é menor que Destacamento. 

Desterro é propriamente lançar f6ra a alguem da 
terra, onde habita. Extermínio lança-lo J6ra dos lermos, 

e limites do Reino, onde vive. D~snattbralisaçâo tirar

lhe os direitos, e pr~vilegios de patricia. 

Destroçado [termo militar] não. se .diz do exercito de 
todo perdido; mas do que perdeo parte da .sua gente, por 
que' vem· do verbo Destroçar, que .vai. o mesmo, que é 
reduzir um madeiro a troços. P<;n· isso se diz com proprie

dade náu dest1·oçada aquella, que perde, o leme, os mas

iras ·, as · enxarcias, ·as velas, é vai dar á costa. 

Destruição · diz-se propriamente de edi fi cios , é o con

t rario de construcçâo. 
Detútar, segundo um grande numero de criticas ~ 

não é em rigorosa significação o mesmo que abomincn·. 

Detestar é testem unhar a iniquidade de qm·a ·co usa , es

tranhando-a como execranda. Abominar é reprovar uma 
cou_sa-, coino máo -agourá: e assim iliz.,.se com toda a 

p Popriedade. "Detesto pactos di~bolicos, e abomino· pa
lavras supersticiosas , por <]Ue detestar é tão bem mais pro

prio para factos, e abominar para palavras. O primeiro 

verbo é mais forte, que o segundo. 

Devorar é engulir de uma vez , e não levar a peda

ços o que se come. Por isso Vieira tom.~ pag. 3~7 cha

mou devorar ao engolir po\'os jn teiros. 
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Dignidade . .Ecclesiastica: a primeira enttre os Catho-· 

licos Roman~s é Papa, entre os Abexins Abuna; entr-e 

os 'l'u.ruoSJ Jl:buph:tí; entre 0s Persas (à.lifa; en.tre os Tar

talros Gtráo Lama ; entre os Bmmanes Cob1·i!Jím. 
Dileoçâ@ é mai~ do que amGw ; CO!Tesponde no lati~n. 

a vhar·itas. E' tratamen.to, que <dão os Rei;; aos Pri.ncipes 

inferiGres. 

Diligencia, conro vem cle dWgo, é. pmpria.rne~;.~te 

aquelle extremoS'® cuidado, €}Ue pomos em sepir .aos <!J.•UC' 

amamos. · 

DitJma;nar; em rigorosa significação applica-se a , 

e®usàs .Jiquidas, que conam, v. g., os· ri0s dirnanam <lo 
mar, &c. 

Discl!>nveniencia : usarão os nosso·s melhor~s Ciassiccs 

desta · :p>alavora, para significwrem. contrariedade <lle paue.., 

ccres, como .nome, que vem de ;verbo desc0nvir. Hoje, 
se.rve para deaotar: falta de interesse, e·conveniencia E®.~ 

negedos . 

. Discr.eto como se deriva do verbo descerni1 .. , não é 
JHOpr.iamea<lre homem eioquenLe, engenh<%<:?, e ag,udo, 
mas sabia, e prudente, que sabe disti•ngu4.r uma eottsa. 

de oú.tra, formando juizo .<il.ellas, ,e da.ad0 a cada uma o 

s.eu lu<gar. O mesmo dizemos da p8!la v. r a DisGriçáo. 
Discursar , e discorre?· · e~ sen;bido rig0roso não é. 

0 mesmo. Discor·rer é anàar, por diversas terras, e m9111es. 

Discursar é usar da potenoia- disc1:1rsi v a e:xatminando-, e, 

f>Ondera·n<ilo as ras0es , ·que -ha pro e contra ,em alguma 

eot.1-sa.; 

. :Disjarçad@ é em rig.0r o mesmo , que mascaraáo ,: 
isto· é , vestido de farça : metafClH·icamente é ciji!Ie se toma 
por dissirn:ulad.o, ou jin;g·id('), 

Dispe,n;,dio .no sentido a aturai é gasto, . clespp.,.a, -~· 

c~bsto; no figurado ·é da:mn(!), e prtrvgg .. 
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Dísplicencia é menos que desgosto, e o mesmo que 

desagrado, e desp1·a r;.er. 1 • 1 

Divisa, EmpTe%a, e Emblema tem entre si differen:; 

ça. Divisa em rigor eram agudles signaes, de que us~.:. 

vam os antigos cavalheiros para se disti11guirem do cG~

mum da gente. Qualquer cousa era divisa, como urqa 

cifm, e uma, ou muitas letras iniciaes v. g. S. P. Q . R. 
<:los antigos Romanos. Entrou· depois o engenho a dg§ç:.\ll., 

brir no"a inrenção de . divisas figuradas com sua letraf 

ou mote tirado de _algum bom poeta, ou engenhosa_men, 

te inventado, e chamaram emp1·e..,as a estas divisa_s , . . pQr 

que usavam dellas, ou mts costas, OH nos escud0s os ca::~ 

valheiros, que iam u alguma illustre em preza. Desta e.n; 
genhosa represén tação da em preza naceo a Arte do, Em:: 
blema, que diffe1:e em muitas cousas da empe"he.; já po13 

€1Ue admille muitas flguras, e a em preza apeaas du·a~- ~ 

já porque· não exclue cor-pos hl:lrnanos, e a em preza sim; 

já f!Dalrnenl.e por que ·o seu objeeto são docum.enlos mq-, 

raes, e o da em preza. é alguma cousa heroica, ou par

ticular de aJgu~a familia. Üiilras muitas são as diffe

r,-enças desbes lres nomes; mas bastam estas para RàQ s,e. 
equivoçar um com outro, . especialmente cmpre't>a cQJ;fi, 

emblema ,; porque são mai<: Jiversos na substa.ncia, do 

que divisa o é de empr,eo:.a. 

Doança, enjeTmidadr; ,_ e achaque, posto G,[U~ _ a. ca:-; 

da pa~so se equiroquem ., tem entre os. criLi:co;:; ~itferep.r; 
Ça: não sei se acertam nella. Dizem que doença é s6 . pll~; 

ta o corpO-, e quE! ·em-responde ao ./Egrotatio dos látinos.:1 

Enjennídade para o corpo, e para o espirito, que val OJ 

mesmo, que .!Eg1·itudo: achaque é mal habitual, ou do 

corpo, ou da altna, gue quasi nunca se eurà., o .que.per 

lo cont'.t;a,u:io succeclé á emje1·rnidade; e doençq,. N cSs- o ~ue'' 
Po.demos dizer -é, que .Vieifa 'em ·muit0s lw~ares chl\Jna' 
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achagHe á melancolia , enfennidude á. t1·iste't.a ·, á. doençct 

e y diversos males do corpo, o que parece próva bem a 
ap_onlada differença. ·Mas o €erlo é que nesta má teria até 
n lS primeiros Classicos se acham equh1ocados estes nomes. 

' q mesmo Cicero, que espec.ulativamente distingue, na 
pratica muitas vezes os confunde. 

Dolo, e j1'a'ld,de tem differença. _Dolo é grave ma

quinação para enganar a]guem. li'-raude é uma leve ca
vilaÇão, e engano. Alguns querem [mas sem fundam~n_. 
to J que dolo seja engano por obr.a, e fraude por pala
vras. Outros pertendem , que fraude se possa .tomar em 
bom, ou em máu sentido, e dolo sempre em máu; mas 
também isto não é certo, nem entre os Auctores latinos, 
nem entré os PorLuguezes Juristas, que distingue·m d~us· 
generos de dolo, máu, e bom , come:> quando o medico 
engana ao doente para lhe fazer bem, porém neste caso 
querem os criticas , que se deva usar de frmtde 7 e que 
dolo bom s6 tem lugat· nos justos estr~tagemas da milicia. 

Domur , e domesticar não é o mesmo, fallando-sc 
de féra : doma-la é subjuga-la, · e ' 'ence-la. ·Domesticai: 
la é faze-la mansa, abrandando-lhe a natural fereza; 

donde se segue que domesticar é mais que domar : 
Domicilio, é habitação certa, fixa, e permanente. 

Casa é aquella, em que se vive por algum tempo, 0U 

como propria , ou como alheia, e daqui vem chaxnar-se 
c.om propriedade casa de campo áquella, em que por al
gurp tempo se a,ssiste f6ra ·da côrte. De maneira q-ue to

do o domicilio· é casa , mas nem toda a casa. é domi
cilio.· 

Donativo é propriamente a 0fferta7 que se faz á Igre
ja. Dad iva é presente de superior para inferior. P1-e3en

tc de igual para ·igu-al. Min~o de amigo para amigo, ou 

de amante para amante. Çongiario dadivas dvs principes 
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no seu póvo_. Achamos esta pa"lavra em alguns Auctore$ 
portuguezes, tratando da Historia Romana. Todas estas 
~istincc.;ües, que são dos antigos grammaticos; não · tem 
.tal certeza, que muitas vezes se não ·achem confundidas 
nos melhores Classicm. 

Dowzella . em rigor não é o mesmo que solteira, ' nem 
significa virgem 'em termos ·rigorosos; e se , Camões cha

mou donzf::lla a D. Ignez de Castro, foi por qu·e no seu 
tempo ain?a tinham este nome as damas no paço, como 
:bem pr6va Faria no seu Commentario. [Vide Virgem]. 

Dor nã~ se diz rigorosamente fallando da afflkc:;ão 
do e"'pirito; mas do corpo; posto que a- alma seja a qu.e 

sinta. Deres do espírito são algumas pa-ixões do animo 
.v. g. as afflicções, as angustias, &c. das quaes o corpo 
.sente o~ cffeitos. Alguns seoJ>poem a estadistincg&:o [se. 
bem que patrocinada por graves, Auctores] e indistinc
tamente chamam dores aos seatimentos da alma, e do 

corpo • . 

Douto, não ~ o mesmo, que erudito. O que sabe 
as sciencias, e artes com perfeição, capa-z de a~. ensinar, 
é prop~iamente douto: o que tem dellas muita instruc;-· 
c;;ão . é erudito, .qu~ vai o me?IDO que minime rudis. Por 
onde douto é tanto mais que erudito, quanto a dou
trina é superior á erudição, se fallarmos em rigoroso sen

tido . . Esta. distincção, que· é dos antigos Classicos, tanto 
aã.o val hoje· entre _muitos modernos, qve tem erudito 

,por superior a douto, diz-endo, que nem todo o douto 
é erudito_, mas que todo ·o erudito é propria, e solida
mente douto. 

Ebriedade, e embriague'!. [palavras, que se acham 
em A uctores nossos de boa nota] tem sua differença. Em

b7·iague'l.. é a daquelle grande bebedor, que frequ~ntemen
te perde de tQdO o juizo , por não guardar medida no vi~ 
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bno~ qite bebe. Ebriedade é daquelle ' que, não sendo 
·costumado, -se to1dou com 0 vinho . J;Jstn é -eazqalidade, 

ai:fueHa é vicio-; uma procede de costume, outra de causa. 
'Esta distincção 'é de Faria nos Cornmentados a Camões .. 

Eça propriamente é o tumulo honorifico em memà· 

fia Ue defunto, cujo cada ver não está presente na;; ex e· 
q"uias·: estando exposto ê ta1•ima. 

Ecl-ificio em sentido rigoroso são obras grandes de pe

drari'as, como palacios, templos , &c. : ás ca~as de toda 

ull?a cidade, e não a cada uma de pcrsi, pod€:mos cha

.mar·edificios, por que o todo faz graa1iJieza, pO>sfo que as 
'j'lartes mostrem põbresa, 

B.flzgie: pertende Pontano, <JUe esta palavra se n~o 

tleVe applicar, [rigorosamente fallando J a obra de pin

to.r, abridor, ou esculter, mas sim de oleiro, por qué 

se deriva de figuhis; e qu·e assim um retrato feito em l)ar
'ro é' que será p-ropriamente ejji.gie. Nfío concordamos c0rrí. 
Pontano, por que esta voz não vem de jiguh/,s, .màs do 

verbo Jijjingo: Vai o mesmo que retrato, mas differe de 

imagem, etn que toda a effigie é imagem, porém n·em 
toda a imagem é effigie, toda a . ve~, que. não :for, ou 

pintada, ou esculpida, &c. 
Egregio é aq uélle, que pó r . suas ex:celleneiás se dis

tingue entre a multidão de 0utros, q~wsi ex t-oto g1·ege 
elect~bs." E' verbo metaforico tirado de 1·ebanho. Deste m0-

do egregios são os illustres em sangue, os famosos na 

mi'lidd, os distinctos nas sciencias, e os perfeitos em 

-quaÍquer arte libleral; mas sobre tudo os <!Jl!te por sahiti

dade se àisti.nguern no rebanho da ign~ja, porque néi.Ies 

se verifica mais a metafo.ra.- Eg?"6{JÍO maJ:tyt; disse mui

~as vezes com toda á p ropriedad~ o grande Vieira. 
Eiva é a fàlba , 011 · rocha , qpe teín os copos de vi

dro, ou qualquer ot:llro· ~orpo da mesma materia:. 
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1Elegancia,, a não ser por força ele metafora, não se 

póde applicar, se Bão a cousas, em q~te possa haver es
colha, por que é nome que vem cilo verbo EZ.igere, e as

sim <diz-se com toua a propriedade, elegancia nas pala

vras, nas frases, nos vestidos, nos adornos &c. ; toman

do-se por escolha no :f.allar, e no vesti r, &c. 

Elemental nã0 é o mesmo que elementar, como ml!li
tos imaginam, usando iodis tincta.mente de qualquer des

t~s palavras. Elementat é para qualqlier dos qwatro eleM 
mentos, e no plural é clementaes. Pelo contrario elemen

tar se diz dos princípios, ou elemen.tos Gle qualquer ar
te, ou sciencia, e no plural é elementares. 

Elogio não é precisnmen te tHdo o que se diz, ou se 

escreve em louvur de alguem' como muitos imaginam; 

mas uma breve composição laudatoria, e só na sua br€!
vidade differe de panegirico. E' quasi synonimo de c:n

comio, e só tem a differença de que elogio é bre ve pa,_ 

negirico dito em particular, e encorniQ breve pa<1llegiric0 

dito em lugar publico, como templo, ou praça, e rua, 

á maneira cl.os gregos, e Jatinos. 

Eloquente não é em rigor o mesmo que fac~mdo. 
Quem persuacl'e uma cousa a juizos medianos com ter

mos promptos, claros , e agudm é fac~mdo. Quem sabe 

ornar o que (jj_Her persuadir com modos marnvilhosos, e 

magniflcos, fazendo-se ·senhor da vontade dos sabios que 0 

ouvem, é eloquente . . 

E mbeleco é pmpriat'rilente engano da vista, quando 
se não vê bem. ao dbjecto, ou os ol110s se ah1cinam, '\·et~ .. 

do uma co usa por 011 tra. 

Embotado termo proprio para todo o ferro '/Ie corte; 

quando tem o fw re ~· ol to, o·u pouc0 fino , Espada emb@,. 

t ada ,. e lan<;;a ernbCit6lda disse Se v e rim nos seus discursos, 
pag. 104. 



Emf:Jraçar, verbo proprio para escudo, quando ge met
-te no braço. Lembra-me a propriedade com que D. Frao• 
cisco Manuel usóu de varias t·ermos louvaod<? a um gran
~c cavalleiro. "Ernbraçava o escudo, e com elle, ou em~ 
punhando a espada, e esgrimindo,. ou brandindo a lan• 
c;a, e nn·emeçandó-a , ou apontando a seta, e despedin
do-a, nenhum oulro cavalleiro o igualava." 

Embrião é só depois que a creatura tem passado dous 

mezea de concebi!da: antes delles nunca os medicas cha

mam embrião. 
Emerito, palavra, de que usa Brito na Mon . Lusit . 

tom. 1 pag. 184, significa rigorosamente o soldado a.po
sen-tad,o. E' tirado do latim rniles emeTitus. 

Eminencia: tratament0 proprio dos cardeaes, dos tres 

~leitores ecclesiasticos, e do Grão Mestre de Malta. 

Empalado: homem espetado em um páo, desde a 
via posterior até o alto da cabeça. E' tormento, com· que 
os turcos matam aos chris·tãos: usou-o Vieíra. 

Empave'!.ar termo proprio para galés, e navios, val 
e mesmo que cobrir-lhes os bordos com panos, para o·s 

soldados não serem vistos do inimigo no acto da peleja . 

-V em este verbo de pave%es; antigos escudos, que cobriam 

todo o corpo do soldado. 
Emporio é propriamente praça mercantil de grande 

concurso de homens negociantes em todas as m.ercador_ia!i , 
Emprego, ainda não encontrámos esta palavra em Au. 

ctores de primeira classe, significando offlcio ·, cargo, e 

oceupação. Barros na Decad. ~ pag.l34, e ou-tros Clas
sicos de igual auctoridade sempre usaram deste nome pa

ra significar a acção de empregaF o dinheiro comprando, 

-ou a mesma compra, em que se empregou o dinheiro . 

. Na Escola de Vieira já se acham alguns exemplos, mas 
raros. 
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· E·rrmlagáo diHere de imivaçilo, em qü-e nesta não se> 

envohe inveja, e naquella sim, estimulanuo ·a este vi

cio o maior merecimento, que se ·vê ' em outros, espe.: 

cialmente se são da m·esma profissão. · 

. Encami':'oada é propriamente termo militar, -e signi

fica o assalto, que ~e ·dá ás -escuras, ''estind.o os solda

dos as camizas' o.u o-utros pannos de linho' sobre as far
das para se clistiugui.rem des{;_ont.rarios na escuridade. Hoje 

este estratagema não é usado, como era na antiga milicia.r 

Enccvmpar te-rmo proprio, '<i]IUC significa resoindi1" um 
contracto. E• pabvra já usada por João de .Barros, na 

Decad. •J! pag. 4"69 .. 

Encouto. é a pena pecun"iaria, que paga o qu~ que:. 

hra qualquer lei delRei. 

Encyclopedia vai o mesmo que sciencia universal, 
.ou. ci,rculo, em que se com-prehendem todas as scicncias 

encadeadas umas nas o.u tras; p <lH" que vem. das palavras 

gt'egas Cyclos, que é. circulo, ~ Pedi, que significa. gri

ihão. Donde se vê o indesculpavel pleonasmo; em qué 
cahio aquelle italiano, que imtit~1lou a 'tim rlivro seu Ca

tena Encycloped-íca. Por conta delle pu~ aqui esta pala
Vdla, para que nã.o· succeda a out ro cair neste erro. 

, En mr.acado differe· muito de g1·acieso: es~e é termo 
::::> o • 

proprio de chocarreiro; e aquelle de hbmem cortezão : 

e.'l1;gmçádo é o que eógenhosamente liga a galáritaria cow,;

a sizudeza: g1·acioso é. -o que sem;refle.xã0, 1;1ein ·ecorw:zn·iã.; . 

diz toda a graciosimadé,- que lhe lembra. Esta disL•i.n:e'ião: 
é ·de Frane:isco Rõiz Lobo na s.ua Côrte na Aldêa pàl?· 194. 

Enôrme não é cou;;a excessivamente feia, rbas ·<les

proporcionadamente grande; isto é, f 0.ra da norpta, ou 

regua devida. Em sentiid0 fJgUJ'ado é ·qtle .se· diz,- enorme 
crime, lezão enorme, t;rc . 

.En1·edado é propriam_e_n te __ 'CO\lSa meHida em rede, 
- . & 



114 

da quai se não pode livrar; assim como embaraçado é 
o que está preso com baraço, que não p6de desatar: en

leiado o que cotá bem atado, que ·não se p6de despren

der, &c. Todos estes termos são metaforicos, tomados p0r 

confusão, e oppres~:ão .. 

Ensalmo: oração supersticiosa para curar enfermi

dades, ou para outros effeitos. Vem este nome cle salmo, 

por qu.e de ordtinario se cornpoem esta oração de alguns 

versos do Salterio. 

Ent1·etece1· não é simples tecer, como muitos imagi

nam, mas misturar na tecedura fios de differente mate

ria, v. g. de ouro, prata, seda, &c. E' palavra madis
sima por Vieira, e cmtros Classicos. Dirá mal quem o 

f1zer synonimo de .tecer, como .muitos tem feito. 

Entulhar é para covas, fossos e qualquer outra ca

vidade. EntupiT é para canos, vias, e causas semelhan
tes, por onde corre co usa liquida. 

FJphemero termo de que usou Vieir.a no tom. 4 pag. 

44"2, e• significa cou:sa, que àura um s6 dia. Comum

mente não se applica senão a flores. 
Epieedio p r0priamente não é qualquer composição 

em prosa, ou verso, feita á mot~te de alguem, mas sim 

aqHella Oração, ou Poema recitad@, preseate o corpo do 
defunto, antes de o darem á sepultura. 

Epinicio: €anta em applauso de alguma victoria. 

Usou-o Vieiíra no tom. ·6 pag. 485. lJ m moderno. tomou 
ignorantemente este termo por ap>plauso a umas melhorias. 

Episodio: cousa, que não é propriamente do argu--. 

n'iento da Ristoria, ou da Poesia·, mas que nelle se in

trod·u·z para ornato, tendo aliás lugar prop>rio. 
EscÇlvacm·, e .escavar, que muitos confundem, ;tem 

differen<;a. Escavaccw é para madei_ra, que é a que s6 dá 

cavacos : escavar é para n terra a"\:JriQ.do-se nella covas, 
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ou para outra qualquer materi~, em qm~ se possa abrir 
cavidade. 

Escola comummente no singular é casa,- onde se en
sinam meninos a lêr, escrever, e contar, &c. No plural· 
são collegios, universidades, onde se estudam as scieh
cias. Dividem-se estas escolas em classes;· que sãó pá·ra 
os estudos cle humanidade,, e em aulas, onde se ensi
nam as faculdades maiores. Aos logares publicog, onde 
se ensinão as sciencias mathematâcas, tambem d1amnmos 
aulas. Na universidade de Coimbra cllama,m geraes ás 'cá
sas, onde se ensina um e outro direito, a medicina &c.-

Escolho [ \'OZ poucc usada} é rocha no màr,. e não 
rochedo, penha; ou penhasc-ÇJ da terra, Deriva-sê do Ia. 

tim scOptdus, que é penedo entre as ondas. 
Escada é te.rmo proprio para me&aes , e é a parte 

mais grosseira, e crassa, que se separa dell~s; quando 
se refinám no fogo. A escoria cle algl!lns ~em se:tts nomes 

part~cula.res, com0 á do ferro, e estanho, que se chama.. 
escumalho; a do ouro fer.es; a doa licores borm; no estile
jocoso, &c. 

Escudo é o broquei redondo, e de cobre·; · de que usa
vam os que trariam lança. :Ei>is.til'l'guia-se de 1·adelta, de 
adarga, e depave~. A 1·odelta erá escudo redondo e gran
de, de couro cr-&1 e mui, forte: a ailm1Ja escu<!l:o· mais pe
queno, e de figura oval:·_ pavé» escud0 cémprido, que c<if

bria 0 corpo áo soldade. Quem qui~er sab-er distincções 

· a~ndre· mais mhtdas, veja; os nossos- escTipt<Dn3s, que tra:..' 

tamn;t <!la antiga milicia. DeUes tinuôos estas'differenças~ 

, Es&ud'o d~ armas. O (_)vaà6J é s&· para OS' êocleS:iastli-· 
cos; em li'!oonja só para as infantas antes de casarein ; e ' 

os das "01lt:J!El1S figuras' que PT~screvé a arnreria:' esses per
tencem áos principes 1 títulos~ e .mnis pés-soas,- 111rue po
dei'Il usar d-e arní~s .. 

3 * 
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Escutar querem m~dlos que não ·s~ja o mesmo que 
ouvir; assim como em latim audi?-e differe de inaudire •. 
Dizem. que e_scutm~ é óuvir o que se diz em segredo, ou 
o que se-está fallando, não se supp0ado presente o que 
escuta. Ouvir~ da.r atlíenção aó que se·. diz ,em' qualquer· 
pratica ou discurso. Out,ros 'critico,; não estão por estac 
distincções, e por terem observado ·aos nossos bons Clas
sicos, dizem que entre elles escuta?· é synonimo de ouvi'l' . 

Esmerar e·esmero pertencem em rigor áquf!llas obras 
que ficam p:-rfeitas .; e com· o ultimo polimento, por be
l}eficio tio · esmeril. Em -senl>ido figurado se applicam a Lo
qa; a cous_a, que se faz com' perfejção, e arlificios'o primor. 

Espada é de folha comprida, de dous gumes: de 
quatro quinas é estoqite: de folha . estreita e ·comprida 
flm·ete: de larga e curta catana: de estreita e curta es
padim: de ~6rte undoso ,cohbbr·ina. 

Especiosidade postoque commu'mmente significa for
mosura e gentileza, a sua ri'gorosa sigaifJCação ·é de éou
sa ·que _tP.m boa appatencia. Especiosidade de pintura,. de 
pretexto &c. 

Espectaculo não é simplesmente a vista de qualquer 
objecto, mas de umà cousa que com·move o animo, cau~ 
Sfindo nelle effeitos de adm:lra.gão ou para lastima e lou- . 
vor, ·ou para alegria e prazer, v. g. espe'cta~ulo de uma 
traged~a, oú de festas publicas &c. 

Espectador é propriamente o que assiste a um espe~ 
ctaculo; assim como auditoria eouvinte ' oque assiste ao 
sermão, e ás funcçõe;; em que o ouv·i1· é o _ object@. prin
cipal, assim como ó vt1· é o partkular objectó do· espe
ctaculo. 

Espinha e espinho. Por conta destas duas palavras 
h!l gran_des controversias entre os críticos. Un5 dizem que 
efipinha é para peixe, e para um certo tumor que nasce 



na cara~ e que csp·i_nho · sãó aquelles pico;; âgudos que 
teetn algun; arbustos. Outros pertendem que espinhas 
spjam · aquelles subtilissimos picos que tcem algumas her

Vas, como v. g. a ortiga; e que espinhos sejam os mes
mos picos mais grossos, quaes ·os d.o espinheiro e arvores 
de espinho. Quanto 'a n6s ·uns e outros teimam e erram, 
porque nos' nossos melhores Classicos se .acha m'uita's Ve-'
zes espinha e espinho significando os picos da çarça ; 
da roseira &c. Veja-se a VieirQ. entre outros muitos lo:.. 
gare:s no ·tom. 9. pag. 13\2. Verdade é qúe ne~ta accep
ção espinho tem mais uso, e que ainda o · não achámos 
applicado a peixe. 

Espolio, cotno derivado de spolittm, posto que na 
sua rigor0sa ' significação signifique os bens que tinha mi 
prisão o sentenceado á morte, hoje denotamos com esta 
palavra os bens que deixa qualquer defunto. Differe ·de 

despojo' porque este nome se dá aos bens que na guer
ra se tiram ào inimigo vi\· o ou morto. · 

Esposos em sentido rigoroso não são o mesmo · que 
eazados, ma.s sim apalavrados · para cazarem; .A poesia 
é que comecsou a confundir estas significaÇões, e depois 
a prosa a imitou. 

Estadista: excellénte nome de que 1.ísavam os nos

S?s bons antigos, não por synonimo de Politico, mas pa
ra denotar o homem versado em materias ·~e Estado. Po
litico entre elles era o que praticava policia c urb.anida

. de cortezaã. Bom seria que hoje -os imÚassemos ne5ta dif.: 
ferença, porque é bem conforme á etymologia dos dous 
nome~, que já no tempo de Vieira corriam alterados. 

Estampido é estrondo de arma · de fogo quando se 
dispara: rui.do, estrondo de cousa que cabe. Éstampido 
querem alguns que tambetn sirva para o estrondo qu~ fa
zem as a·rvores, quando as quebra a violencia da tormenta. 
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Estandan·tt:- ·em rigoros!l signitiéagão n~o S!l deve cha-. 

m&r aqJJalquel.'bandeirainilitar, mas ~I~peri~louR~a1, 
que leYaYalP os sobçranos no exercito, quando içqn á 
guerra. Hoje pqrem na nossa milicia es_tq,nda;rte é o que 

lev:;t o alferes da cavallaria; bandeira o da jnfantmia. 

Estatua em rigorosos termo~ facultativos divide-S€' 
.em iconica, hm·oica e colo.ssal. A icQUÍca é a estatua 

ue a~guma pe~soa qO natural, e segundQ a sua aatHral 

estatuFa. A heroica é aEJ.uella em que se represent~ al
gum heroe, e deve ter dobrada altura da, natural. A CO· 

lessal é aquella que figura algum~ das primeiras divin.

clades do gentilismo, e deve ter tres altqras dá ~sta.tua 

iconica. Observo com :Plipio e Historiador; que os ro 

maoos ás imagens de metal chamavam estattL~S,. e ás 

de p1annore sirrmlac1·Q. Sãp muitos os ªuctores emde se 

acha esta d~ffereqga. 
}!)straàa caminho publico e lar-go: atalho caminhe 

mais breve: rpdeiÇJ ca.mjnho mais longo, feito á roda ~ 
ladeira e calçada caminho ingreme , em que se s6be 

mui.tÓ: torp·icollo ca,minho obliquo Q.e e~paço a espaço; 
carrc::ko_c'çtminho estreito, por onde só póde passar um carro. 

Estratagema é propriamente ardil Q.a guerra: da 

cortezia lanço: de namorados fine~a: e em qualquer ou
tra causa ast~wia. 

Estrqndo é todo o soído forte ,. violento e confuso , 

que offe~:~de as ouvidos: de. raio diz-se esb·epito: de mui

t~ gente rumm·: do mar ronco: do vente ~·un~"Çlo: de ar

_tilharia e causas, que ao quebrar-se fizeram um só estron
do, estamp.ido: de cousns que se despenham 7·uido: de 
c a" allos .tropel: de rios munnurio : de fon ~es s~~ssurf·o &c . 

.Estultic-ia é tanto maio.r que kYuQwca, · quanto es-

tólido é mais que louco. V eJa-se a V i eira no tom. 1. 

pag. 100. 
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Evidencia não é simples certeza, mas manifestação 
de alguma cousa clara a.0s olhos do corpo ou do espirito. 

Eva: duração não successüra, ·.como os seculos, mas 

toda juntamente existen~e, a qual teve principio, · e não 

ha de ter fim . Nisto differe ciie eternidade, porqne esta 

não teve principio, nem ha de· ter fim. 

Exemplar, posto que muitas vezes sé confunda com 

exemplo, não é rigorosamente o mesmo. Exemplq,1· é 
aquillo a cuja imitagão se obra, ou se exprime, ou se 

produz alguma çousa: exemplo é a cousa proposta ou 

para se seguir, ou para se evitar. 

Exhala1· é propriamente para vapôr, fl!lm0 e chei

ros. Por !lletafora é que se applica a outras cousas. 

Exhaurk é em rigor para causas liquidas, que se 
esgotam. Em sentido figurado é que se apropria a cau

sas soli<.las, e se diz : " ExhatGst'o de dia h eira, de gente &c. 

Expectaçâo não é o mesmo qúc esperança. Expec

tação é de causa cerla, esperança de incerta: expecta

<_Sào é de causa proxima' esperanc.;a de causa remota: 

expectação designa tempo, esperan<;:a não: e.m fim~ ex-

. pectação é de.c0usa assim boa como má: esperança sem

pre é de cousa boa. 
ExtTemado e exlTemoso equi\'Ocam muitos, não ob

stante ser clara a sua differença. Exb·emado val o mes

mo que perfeito . "E;xtremada obra, formosura, virtude 

&c." Ext·remoso é o ínesmo que exces;ivo e empenhado 

· com grande desvelo. "Extremoso amante; amigo, cui

. dado &c." 
_Faceta [segundo Faria nos C0mmentarios a Camões] 

é o que diz galanterias polidas: chocan·ei1·o o que diz 

graças plebeas. 
Fadiga é mais que trabalho; e Yal o mesmo que 

lida, isto· é, um trabalho que não s6 canga o corpo, 
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mas o ·espírito. Convêm-lhe á mesma diffei'euga que fa
ziam 03 latinos entre sollicit~bdo e labo1·. 

Faisca, rigorosamente fallanclo, não se deve equi
vocar com scintilla. H&ta é ).lma partícula ignea, não 

_separada ou desatada do corpo luminoso, v. g. a sci'1Í
tillação das estrellas. Faisca é parlicula ign:ca, separada 
inteiramente do corpo luminoso, v. g . o fog0 qÍ.te sabe 

da pederneira ferida pelo fuzil, ou ó que lança. 'a braza 
quando espirra. 

, FaUacia é engano por palavras. Não senào por el~ 
las já rigorosamente se não deve usar de Ji'allacia. Por 
issó se d iz c·om propúedade "faltd.cias da logica, da rbe
torica &c . . 

FaUecer no tempo de João de Barros até o de 

D. Frandsco Manuel sigBificava faltar; e assim diziam 

estes auctores, falleceo ol:empo por Jalf:mt o tempo. Hoje 
significa acabár. a vida, e [segundo alguns] em soeego, 

· não admittindo ·que se diga "fall~ceo na guerra, em pe

leja &c. 

Ji'ama e rumor tem esta differença. Fama é uma 
opinião e conse1-iso commum em crer alguma cousa, da· 

qual é testemunha quasi um povo inteiro. Rum.or é uma 

riotidu. dhpersa entre al·guns, sem auctor certo, ó, qual 
: a malignidade deü principio, e a credulidade augmento. 

Esta differença é · D)ais seguida do .que a o.Utrn. que diz, 
que fama é simplesmtmte a noticia espalhada entre mui

tos, e rumor entre poucos. 

Faminto não é o mesmo que esfaimado, como mui
tos er·radaméntc en~endem. Faminto é o que simples
mente tem fome: esfaimado é padecer fome por muito 
tempo, ou nunca · se poder fartar. Veja-se a Vieira no 

tom. b. pag. 4\'23. 
Fanatico não é simplesmente qualrJuer louco, mtts 



·Visibnario, .qué se supp5e arrebatado -de furor cli vi~o, có

rno é o que affecta revelações do cetl, deixand0-se le,•a·r 
dos-enganos d0 Demonio. -

Fatalidade-não é simplesmente qualquer infortunio, 

' mas SUCC€S50 não 'pFevisto-, acompanh~do de grande . dcs- · 

graça,. que se faz digna de espécial sentimento. 
Fende?' ~ão _ é_ o mesmo que cÔrta;r. - Quando se cor

ta màdeira pelo fw ao comprido é fender~ e éonlra o fi~ 
ao lai·go é cortm·. . r • 

Festejo e festim tem significações di versas ; se bem 
que vuig:r.rmenle se equivocam. Festejo é ·b~m acolhi

mento: j-'estim entre os bossos antigós era banquet:; ho· 

je é fe-sta de baile, musica &c. Por onde não fallaram 

com propríedàde aqudles ontle uchàrrios ."Houve um 
grande festejo" eti1 logar d"! um -gránde festim, pala~ra 
de que usou Jacinte Fre'ire ná pag. 30. . • 

Fidq,lgo de _·Sqlm·_, nome, que _ se dá em Portugal e 

Hespa.nha ao homem d~ antig-a· nobreza: E.m ' Inglaterra 

-é lo.rd: em Veneza nobre-homem : nas <!lemais partes de 

I_talia ca_valheiro : ~o Perú . era inca : em Polonia pala
tino &c. 

Fir.rna querem alguns que diffira ae. ássinado, di
zendo, .que firma é mais proprio para os papeis publicas 

_e de- importancia, · em que quem se assigna faz finne o 

_contlíeud<;~ nellPs. Assinàdo~ é só para ellcriptos-pal-ticula

res; que ·nada importam. Nã0 approvamos esta d_j.fferen·

-l$a, porque o assinado de c.ada um em todo 0 pápel sem-
pre é firma, que affi.~ma o que se deixá· escripto. 

J!'itm· e fixq.r são verb0s com qlle propriamente se 

exprime a acçã:e de o]lhar co in 'Vista immovel; porem nes

te sentido fitm· tem exemplos mais classieos, c0mo sa

bem os qtie tem·IiÇão de Vieira, é outros semelhariles. 

Fik,xar é mais proprio parà. pâs;os -&c. Sobre estes dous 



verbos veja-se Vieira no tom. l. pag. 380, e no tom. 
9. pag·. 15. 

Florecente e florente varí~m na applica<;;.ão. Flore~ 

cente é no sentido natural, vara flor·ecente, como disse 
Vieira. Flonmte é no sentido figurado; exercito flm·ente, 
como disse Brito no tom. '2. da Mon. Lu.sit. pag. 318. 

Folia não é qualquer dança·, ma,s aquella em que 

se fazem movimentos extravagantes para cauzar rizo, e 
que é acompanhada do ruído de vario.s instrumentos, e 
composta de diversos danç~ntes, gente do povo. 

Fornecido efm·nido, posto que sejam 0 mesmo, tem 
differenga 'na applicação. Diz-se, imitando a Vjeira no 
seu Xavier dorrrnindo , p.ag. !20f> , gal_eotas fornecidas ; e 
diz-se, seguindo a Brito no tom. I. da Mon. Lusit., 

.pag. 1~6, corpo bem fornido d~ me~bros. 
Fortalew, jo1'fa e jm·tidão: · segundo muitos tem 

differença. Querem que em rigor jortaler.a seja força do 
espírito; força robustez do corpo; efortidâo força de cau
sa inanimada, eJ.Ue não se p0de rasgar ou romper. Ccm
cordamos ·com esta differença , por ser fundada em bons 
exemplos. 

Fm'tulmleneia: engano occulto com dolo e subtileza, 
e nisto se distingue das outras castas de engano. 

Friesa: commum·men>te não achamos e,;ta palavra 
--s.el'Vindo no s~ntido natural de synonimo a fria·ldade, 
mas quasi sempre n? metaforico, :valendo o mesmo que 
frowxidáo e tibie%a. 

Fugit~vo e foragido. O primeiro applica-se com mais 
propriedade a cqusa que passa depressa, como se fugíra : 
rio, idade, esperança fugit.iva. O segundo applica-se 
mais pr!opriamente a pessoa , isto é, ao que anda volun
tariamente desterrado sem ter parte certa. 

Fu,ndear -e fundir não é o mesmo, posto que em 



muitos livros se veem equivocados estes vm•bos, toman

do fundi?· por ir ao fundo do mar, e fundear por derre

ter metues. F1mc/,ir pois é fazer liquido algum metal, e. 

jundea.1· é mergulhar este no fundo da agua. Se se diz, 

fundiu-se a terra, é no sentido metaforico cJ.e se dissol

ver um corpo tão solido, c0mo se dissolvem os metaes. 
- Furioso, Jrene_tico e insano tem em rigor grande dif

ferença. Furioso é aquelle loucGl, que se arremessa e agiw 
ta de maneira, que não p6de socegar nem no corpo, nem 
no espirito~ Ji'renctico é o que está em um continuo . de-
1ir-io com $ebre-, e por ella se differença do maníaco, me

lancolico e deli1·ante, porque qualquer destes . males vem 

muita5 vezes ·sem febre. Insano é o que não e'stá em-seu 

-perfeito JU•izo, e é um dos generos de loucura, que per
tence á demencia. 

Fu1'ta1· e roubar: o primeiro é tomar alguma causa 

ao parJícular contra sua justa vontade: o segundo é to

.ma-la ao publico. 

Fustigar uiffere de açoutar, no instrumento, porque 
é açoutm· com varas; em sentido ~mplo val o mesmo que 
castigar. 

Gabador [segundo muitos] differe dclo'!Mlador, por
que se é de si proptio suppõe jactancia, e se é de ou

trem supp>õe lisonja. Querem que no gabar entre de or

uinario engano' por vir do italiano gabbare,. que val o 

mesmo que enganar, causa que não admitte o louvar, 

porque presupee singeleza. 
G-adelhudo querem muitos que em sentido rigoroso 

seja o que tem mui'to cabello comprido e liso, e não sim

plesmcmte O que 'tem muito ca.bello, COmO <\),Uer que fôr, 
porque esta palavra vem de gadelha, que propriamente 

são uns poucos de cabellos comptidos, juntos entre si, e 
apartados dos outros. 



Gado, ·se .é grosso, diz-sg armento, palav1:a de .que 

. usaram os :nossos· poetas : se mel!ldo, diziam os nossos an· 
tigos grei 01!1 grege' palavra inj ustame'n te ant•iq uada. 

-Galera não se usa n0 portuguez, senão pelo chapeu 
com· que os antigós ·pintaram a Mei-curio. · 

Generoso não é. propriamente synoniino de tiberal; 

mas 'sim ~e illustre em f1dalguia e nobreza de animo. 
São muitos os exemplos do;; nossos melhÓTes auctores '~ 

que- assim ·o proYam : E porque· o illustre e amigo -de gl0~ 
riosa honra deve ser liberal,-· daqui procedeu chamar-se 
generoso · ao que pratica liberalidades , ou tam bem por
que se Ta-z il1ustí·c ·no rinimo o que é libera[ -

Granito equivoean1 muitos cóm g·rani%0, quándo 
g1·anito é o mesri10 que grãosiriho, e-grani%Ó o mesmo 

que-saraiva ou pedra. Granito de uvas &c. Chuveiro de 

grani>oos. [Vide Alaréo•.J 
Gmtificl!lr uiffere de agradecer em sentido rigoroso; 

porque gTatifica?· é recompensar, pelo modo que Sf' pó
de, a boa obra que se recebeu de alguem. Ag1:adecer é 
simple3mente render gra~as por mercê recebida. Assim 
o achamos em Joãó de Barros na Decad. 1.a pag. 85, e 

em :Jacint.o Freire pag. 45 . 
Gràto por agra.deciflo não sei que o disse!lse algum 

Classico portuguez, nem nesta accepção traz Bl.uteau tal 
palavra . . O que achamos nos· bons auctores é g1·ato por 
coma ou pessoa bem a ceei ta, bem, receb~da, e agrada
v e! a alguem. Principe grato, viagem grata, memoria 
grata, diz. Jacinto Freire em dh'ersos lagares. 

· G1·aw.Lme· 'é peso do espüitó, assim como peso é pa
ra o corpo, e cw·ga para ·animáes &c. Este gravame ex
plica-se por vexação, oppressão, injustiça &c. 

Gnr,·ve%a eg1'avidade no seu natural sentido tem bons 

oxemplos; pot•ern são mais e melhores os que trazem grÇl· 



Ve%a [e não gravidade de · doen <;a , de peccados &c. , e 

gravidade [e não grave%a J âa pedra ', do ar' .do aspecto, 
das pala v r as &c, 

G1·emio, postó que ~~eq.uentemente vaiha o me;;mo, 

que seio, a sua verdade irá. significação é 1·egaço, que é 
parte inferior aci seio. 

Grilhão em preso é para pés: · algem.a para mãos: 
corrente' para pés, mãos· e pescoc;o &c. 

Gualteim, carapt:u_;a rle pastor, que tem . uma s6 
aba. Usou-o Vieira no tbm~ 1. pag. 307. 

llonestidade em rigorosa · significat;ão . não é o mes.;,· 
mo que pudicicia. Honestidade é a decencia e virtude, 

com que procedem os bons em qual_quer das suas acc;ões. 

Pudicícia é continencia tlo appetite libidinoso. 
Hostilidade não é simJ!>les estrago, mas estrago do 

inimigo na guerra; por onde errou um· moderno escrip

tor que chamou hostilidades aos estragos que fez .um ter-

remoto. 

Jactancia querem 'muitos que não sc~ja synoniino de 

mera 'Qaidade, mas uma vangloria a com panha&a .de am

bição, soberba e desprezo alheio. 
Jactur.a propri11•mente não é qualquer .perda; mas a 

que se sente por bens perdidos, arrojados ao irua: por 

nau~ragio ou outros , motivos. E' palavra que tem mais 
uso no estilo forense. 

Idades. lnfancia ·é desde os 4 annos até ·os 7. · Pue
'l'icia destle os 7 até os 14. Adolescencia dos 14 até os~~ : 
Jwverttude -dos ~2 até os41. Virilidade dos 41 aLé os 56. 

Í7elhice dos 56 aLé os· 61. Dec·repita idade é a extrema 
Velhice. Este calculo é de Duarte Nunes de Leão .nasua 

Ürthographi::t, e parece-nos dem~siadamente miudo. 

Jerarquia , come) signitica P'·incipado sagrado , não 

se póde applicar senão á_s classes ou çÓros dos .anjos, e 
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á do póntifice romano com os seus car<d,eaes, bispos &c., 
que juntos formam a jerarquia da igr~ja. 

Ignavia, palavra que achamos em diversos auctores 
port.ugue·zes, que nã0 são da ultima classe, não é o mes

mo que preguiça e i·nercia. Ser ignavo é ser tardo e:tn cotn

pletar um negocio ; preguiçoso é ser remisso em . o come
çar : inerte é ser inhabil em o conseguir .. Por onde aigna~ 

via nada acaba, a pregui§a nada obra, a inercia nada 
consegue. 

Ignomínia differe de infamia, e <.le deshonra de me

nor peso, porque se p6de dar, sem que resulte i n.famia, 

pois que só é privação de bom nome, e ínfamia a total 
privação delle. Esta puovêm de delictos enormes, e pa5·· 
sa aos descendentes, o·que não succede cdm a ignomínia, 

pena que não passa da pessoa. 

Ignor.ante não é pmpriamente o mesmo C!J.Ue neséio. 
Quem ignora· alguma coúsa, ou por negligencia proptia, 
ou por erro alheio, é ignorante; quem nada sabe por 

imper~ci:ia é nescio. Esta differença é de muitos grammà

ticGs anbigos, ma_s não agrada a álguns modern0s. 

Imagem e retrato: querem muitos cr~tieos escrupu

losos que se não diga imagem d'el-rei, mas reb-ato:, nem 

1·etrato de um santo, ma·s imagem 1 porque teimam qne 
entre nós esta palavFa s6 se deve ai~plicar á figura repre
sentativa de algum bemaventurado. 

Immenso se diz pTópriamente da cousa 'que não tem 

medida', ou tem vast.issima ex-tensão, que nã0 se p6de 

:medir. Immensos ceus, mares, legoas &c. Por figluta é 
que se applica a causa excessiva;- immensas vhtudes, ri

~uezas, esmolas &c. , porque em. term0 proprio de·ve-sé 

dizet innumer·ave-is. 
Immolação, victima , hostia e holocausto não· são ri

gOl:os(!)? synonimos. Immotaçâo,, seg.undê S • . Isidor&, .é . 
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simplesmente offerta de cousas que se hão de matar: 

victima é sacrificio de anirnaes grandes, como touros &c, 
e feito depois de alcan·çadu alguma victoria. Hostia é sa

crincio em acção de graças pela fugida dos- inimigós, se

gundm Ovidio: " Hastib~ts amotis, hostia nomen habet. 
Donde se vê a propriedade com que se chama hostia im
macttlata ao .Verbo Divi'no, quando se sacrificou na CFUZ, 

afugentando do mundo aos in{ernaes inimigos. Holocaus
to é o sacrificio que o fogo consome. Sacrificio é termo 

geral, que abrange qualquer das sobre<'litas clif.ferengas. 
Impiedade não é propriamente crueldade e tyrannia, 

· mas acção sacrilega de falta de respeito ás cousas sa· 
gradas. 

Importuno é o contrario de opport1tno, e s~ no sen
tido figurado é que se toma por homem pezado, e que 
falia ou obra cousas f6ra de tempo. 

Imp1·ecaçâo e imprecar querem muitos que sempre 

se deva tornar em má significa~_;ão r á maneira dos lati

nós, entre os quaes significava praga c pr·ague:jm'. Pó
rem enam os que são deste parecer, porque entre n6s es

tas palavras tambem siglílificam desejar bem a alguem, 
e pedi-lo a Deus com instancia. Nesté sentido usou Bri
to de imprecação no tom. I. da Mon. Lusit. pag. 171. 

col. 3., e Vieira no tom. 4 pàg. 400 usou de impi·eca·r. 
Improviso a cada passo se equivoca com t·epenftno , 

porque póde uma cousa vir repentina, e não ser impro
visa, esperando-se ;,tntes de vir. A morte do justó póde 

ser repentina, mas nunca é improvisa, porque sempre á 

estava prevendo a vida virtuosa. 

Inconeusso [isto é llJUe se não pócÍe ábaiar J diz-se só 
de eousas, e especialmente no sentido metaforico. Ver-' 

dade ineoncussct, incon:cussa fi<lelidade,_ disse D. l<'rancis

co Man~:tcl nas Epanãforas ·pag. 91. Se o que não se pó-



d.e abalar é pessoa, então, em logar de inconcmso, usa
se de immovel, _fjnne, invencível &c. 

lneorMifnn~ptivel; palavra que se acha no livro, Pra
tica entre Heracl. e Democrit. pag. ~2B, nã.o é synonima 

d,e i;ncombústivel, porque inconsumptiveZ é co usa que se 

não p6de consumir por qualquci modo que seja; e in
co?nbustivel é cousa que não consome o fogo. A ça·rga in
combustível é de bons auclores. 

Incor~tlinencia é ,vicio que em sentido l'igoroso diz res
peilo á virtude da temperança, mai3 que á da castida

de, isto é, diz-se mais propriamente incontinencia no co

mer e beber, que ~a guarda de castos costumes. P1bdi

cicia é que se oppõe á lascivia. 

lndigencia, pob1·e·w, penuria e inopia não são syno

nimos. Indagencia ci necessi~lade de alguma cousa: pob?·e
~a é tenuidade de pos?es para sustentar· a vida: pen-n1·ia 
é falta de come:.tivel pura sustento: inopia é total falta 
não :.ó -de bens, mas de ajuda c socorro, e equival a 

mendiguez no juizo de-alguns gram-maticos. As palavras 

incligencia e inopict não tem a seu favor os mel110rcs exem

plos em prosa. No verso al guns poeta!õ usaram dellns, se

guindo a Camões no Cant. 5. est. 6., e em divcr,;os Jo

gares çlas obras lyricas . 
.lncliligente, palavra usada por Francisco Rodrigues.. 

Lobo, na Corte na Aldeia, pag. 93., postoque iignifi
que o mesmo que negligente, é bem que se use dclla 

para quando por decencia não quizermos escamla~isar 

c9~ a aspera palavra de negligente, às~im como por não 
se dizer ignor·ante, voz que escandnlisa, se diz indouto. 
, Indulgencia não se tomandli>. por graça, que conce

de a Igr~jâ ao peccador arrependido, não é o mesmo que 

simples merc8 e javo1·, como muitos o entendem, mas 

sim facilidade em perdoar ou dissimular culpas, dando-
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se demasiada liberdade a alguem. Indulgencia do juiz, 
\, 

do pai &c., isto é, frouxidão em castiga:r o reo e o fil~w. 
Inedia tomam muitos por synonimo ou de.d-ieta .eje

jurn, ou por total abstinencia de comer e beber. Uns e 
O\ltros não faliam com rigorosa propriedade, porque ine
dia é uma voluntaria ou forçosa abstinencia s6 de tudo 
o que é comer, porque vem de in e edo. 

lnexoravel s6 se diz propriamente daqtA.elle que não 
se abranda a rogos: donde se vê, que póde uma pessoa 
ser cruel, e não ser inexoravel; :5e faltar quem 1he rogue. 

Inestimavel não é pessoa ou cousa que se deva esti.., 

mar, mas sim que não tem preço, e que não póde ser 
assaz estimada. Por onde errou um moderno, que disse 

"ideas inestimaveis" por indignas de approvação. 
Infiel e perfido tem sua differença. O primeiro é o 

que não tem qualidades para se fiar delle, ou que não 

,professa ser fiel aos outros. O segundo é o que de facto 
quebranta a fldelidaue devida. Veja-se a Francisco Ro
drigue·s Lobo na sua Corte nct Aldeia. 

Inhibiçâo e inhibir sim vale o mesmo que prohibi
s:ão e-prohibir, mas propriamente é s6 no estilo forense: 
em qualquer outro não lhe achamos bons exemplos. 

Insolente é em rigor o que faz acções ,- oú diz pala
vras insolitas, isto é, que não se devem praticar nem di·· 
zer. Nesta accepção rigorosa o traz Duarte Nunes de Leão 

na Origem da Ling. Port. pag. 115. Hoje valo mesmo 
que desaforado ·, petulante e soberbo. -

Instructor e instruidor querem muitos que· tenham 
differença. ·Dizem que Instructor é aquelle que ordena 
e dispõe alguma obra, lemhrando-se de ter dito Barro;o 
na Decad. ~. pag. 91. "llfagestadc e inst1·uctu1·a da obra., 
Instru.idor é oque instrue eensina aalguem. Nós hoje a 

este chamamos instn.tctor, e ao outro const7'~bctor .. 
9 
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Investiga1· propriap~enle é buscar ~elos vestigios: in
dagar é buscai' pelo rasto no matto. Inv.r;stiga qualquer 

homem; inda,ga o caçador. Esqua.drinhw· é e.xaminar corri 
. exacLa medi-da, como se fo.3se á esquadr[a. Especular é 

ver, e escrutinar de lugar alto. 
J:rac~mdo, e i·raclo não é o mes)Tio. Iracundo é o ho

mem por natureza propenso á ir·a: imdo é UC1JUelle, que 
de repente .se escandeceu offendido; de maneira q.ue ira 
não é vicio habi,tuaJ, se por in;vetera<;la não degenera em 

odio. O isa~o 1~ode .n}ío :Ser iracundo, e ~ Í·racundo poc:le 

algumas vezes não ser ira.do. 
· Irmão absoluta;nente é um ttermo relati~o ent1:e do.us 

filhos do mesmo pai, e da mesma mãi. Se é.rneio irmão 
por par.te do pai diz-se irmão comanguineo; se por par; 

te da mãi innâo ~tierino. O mais ,·elho chama·se _p1·imo

genito, os dem-ais são cadetes, palavra moderna, que nos 
veio de França, mas que está já naturalisada. 

Istrião, palavra de que usou Vieira no tom. 4 pag·. 
1:253 não é simples aclor, ou representante, mas um bo
bo, que representa mascaí'ado no theatro, tomando di
versas :figuras: mimo é aquelle, que com gestos, .e ac

(_SÕes acompanhados de palavras representa ao vivo os cos-
1umee, e ditos dos J1omens, mas sem mascara, e nisto 
se .differença do istrião. Panlomirno é o que sem o soe
corro das vozes, e só ~j udado de vivíssimas acções repre
senta 0 caract<iJr de qualquer individuo. 

JHcundo, t! grato tem em sentido rigoroso esta .di f,. 

ferença: juç:undo é co usa suave ·a.o espírito; grato é co u
sa bem acceita. Tudo o que é jucundo é grato, mas nem 
tudo o que é grato é jucundo. Ao enfermo é gruta a me,. 
dicina, mas oão é jucundo o remedio. Pelo contrario as 

sabor'?sas .iguarias ., e o~ f111os licores, sã.o gratos, e ju
cundos. 
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Lad~no val o mesmo que dest1·o, ê esperto; mas não 

se applica rigorosamente senão a negros, que percebem 

bem o que se ibes diz, e encomelilda; ou a .estrangeiros, 

que tomaram depressa a lingl!.la, e tem espertesa para ·se 

acomodarem aos costumes da terra. 

Ladrão, se éfamoso, e antigo noofficiD; diz-seca:. 
tlimo; se é matador, ·assassino; se é de estra<l•a salteador; 
se de furtos mitldos mtoneit·o; se de thesouro, 0t1 clinhel

ro publico 1'0tLb(Jldot· ; se do mar cm·sario, ou pirata ; o e 

em companhia de outros bandoleiro, f$c. 
La&roeira lilãO é ftwto, como muitos entendem, mas 

sim o Ioga>r , onde se recolhem os ladrões. Veja-se a Bar

ros na Decad. "2 pag. 115, e com eUe a todos os out1'os 

Classícos, que jámais usar"am de ladroeir.a por ·synoni-. 
mo de ladroice, como hoje comummente se usa. · 

Lago não é o mesmo que •lag8a. Ao lago nunca ial~ 

ta agua, porque nasce nelle, c á la.gôa !'Ítn, Sf'cando-se 

no estio. De maneira que as aguus dos lagos· são ~HJina

riamP-nte as da:; fontes dos montes, que !\e estagnam nos 

valles; e as das .Jagôas sã'<i> proc-edidas comiJlmmente das 

chuvas do inverno. 
Lamentar é sentir aiguma com\:ia com lagrirnas, ge

midos, e griLos. Erram os que o tem por synonüno de 
mero chorar , e sentir. 

Lam,ina não serve s6 para metaes~ tamhem se ap

plica para marmores com o e~emp1o de Vieira'· :qwe no 
tom. 4 disse. "Com lan1ÍI.nas âa mesma pedra ;, isto é, 
c0m folhas; 

Latir não é no cão o mesrn0, que simples ladlrâr; 
antes é outra casl!a de voz mais fma ., de que elle usa~ 

quando segue a caça, ou vendo-a, ou conhecend0 pélo 

fam ' que lrhe vai· aclian te. 

Lawto, pa~a vm, de ~ue usa o P. TeHes na sua Bt.h/w~ 
9 ·:l$ 
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pia Alta pag. ~87, não val o _mesmo, absolutamente fal
lando, que esp_lendido, e magnifico, mas é termo, que 
serve s6 para denotar grandeza, e magnificencia na me
sa, quando abunda de diversas, e custôsas iguarias; e 
porisso se diz lauto banquete, &c. e não la'l.b!Cf festa, &c. 

Leve•w, e leviandáde, não a confundiam os nossos 
bons Auctores. Usavam de lcve'l.a no sentido literal , pe

lo contrario da gravidade, e era o mesmo que levidão. 
Leveza no sentido metaforico era leviandade, e chama
vam levianas ás pessoas de le,·e JUizo. 

Liberto não é rigorosamente _synonimo de livre; e 
não se deve dizer liberto de cuidados, de cargos , de fi
lhos, &c. mas sim livre; por que libe1·to é em rigor o es
cravo forro, e acha-se na. Ordenação do reinó com este 
significado. Bem disse o Auctor do livro Dominio sobre 
a fortuna ch;amando na pag. ~O~ aos ho·mens libertos de 

Deus. 
Lyceo: erram aquelles, que na presa; usam esta pa

lana, como synonimo de academia, em que se cmltiva 

a poesia. Liceo era 'a aula de filosofia, que Aristoteles 
tinha em At.henas. 

Lisongea1·, e adular, querem os bons criticas, que 
tenha entre n6s a mesma differença; que tinha entre os 
romanos assentari, adulari. Dizem pois , que lisongear 
é dar louvores não merecidos com encarecido fingimento 
para captar· à gmga de alguem. Adular é o mesmo, mas 
com modos servis, acompanhados de gest,os, que demons~ 

trem afagos; porque adulat01· na lingua latina vem pro-' 
priamente do cão afagueiro quando faz· festa a alguem. 
Por onde competindo á lisonja o epitheto de vil, ainda 
este é mais proprio da adulação. 

Log1·adouro não é propriamente o logar, que tem 

vista espaçosa, e diversa, segundo a significagão commum 
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tendo-se pot sy nonimo de mi1·ante, ou miradouro, ma• 

sim um campo publico, onde qualquer pode mandar pas

tar o seu gado; ou. o chão, que alguero para sua· maior 
commodidade tem adiante das suas casas. Neste sentido · 

é que se diz: casas com seu logradou1·o. 

. Longanimidade, palavra, de que usou Vieira no tom ; 

3 pag. 133, e depois delle outros muitos; não é qualquer 
firmeza, e constancia de animo, mas aquella, que é um 

dos sete dons do E spirito ~ant.o, com a qual igualmente 

se recebe o bem, e o mal. Differe nisto depaciencia, por 
que esta s6 tem relação com o mal, ao qual constante

mente se acomoda. 

Malevolencia confundem muitos com adio, mas pro

priamente :6 significa má vontade a alguem com alguma 
causa, porque sem ella é antipathia. 

Malfeitor em significação rigorosa é qualquer culpa

do em algum crime, e não o Auctor de graves delict.os, 

porque a este tal pertence propriamente o npme de Ja
cin01'0SO; porém é mui usado fazerem synonimôs a estes 
dous nomes . 

.. Wanceba de homem selteiro é concubina; de casado 
davam-lhe os nossos antigos o nome de c?>mborça; de portas 
a dentro amiga, segundo Bluteau nas frazes portuguezas. 

Mang1·a é o damnoso humor, ~ orvalho da nevoa, 
que não deixa medrar os fructos da terra. Por metafora 

é que se applica á gente desgraçada, e tambem á ocio.,. 
· sa, a quem não luz o trabalho. 

Maquina erradamente to_mam ~~itos por uma gran

de, e sumptuosa fabrica, quando no sentid0 lit~ral não 

significa outra cousa, senão engenho mecanic0, compos

to de diversas peças, com que obra a arte exlraordinarios 

effeitos; e no sentido figurado significa em preza grande, 
difucultosa , &c. 
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.Masnw1·1·a, pala v na ara bica, é propriamenbe úma 

prisão suuterralirea' em <!pUe OS··IDOl!lros cle Barbaria reco- . 
lhem. <.le aoute os escravos: de sorte q1:1e não é cádêa pa
ra cas.tigo, mas ewsa par.a guaFda. 

MaM-ona; é termo., q,u.e aãio se deve ap>plicar [fal-
1a.lír<ilb em sentido 1dgoroso] a mul'her d0nzel1a , m·as. s6 á 
que• é crusada, ou frUe pelo menos em àJgut•m tem 190 o foi. 

JWelcml:elia differe cle triste%a, em qnnce esta é en:. 

fermida<.le do animo, e aquella do corp0, q.urun-de se exal

t a O htrllr10F melancolico: uma. e paixão do espírito, OU

tra é nattual doença. Porem a cada passo se acha nos 

Classicos o uso destas palavras como synonimas. 
_Me'lodia diz Blwteau, que di'ffere cle ka?'monia em 

!>er um certo primm·, s~:~avidade, e blrand1:1ra àe voz no 

canto, a qual p recisa.mente senão dá sempre na hwrmenia . 
Mendi.go ~o p11hlico pediate que l!lta:da te'm para se 

a1l'i•n:11entar. Pobre é o que tem p0tico para> poder viver. 
Ao;; que nadro t'em de se1i1. ,. tnra:s pedem em s'egredo, que

Tem muitos, que não se devam chamar meny:ligos, por 

que não pedem claramente de porta em porta. 
lJ!lereir' ir, R·ãe é mul•hér tão escándalosa como p1·osti

tutct. Segun<!lo os romáríos meretr'ir, era. a que s6 de nou

te entlre'gava com cautella o · !>€U eorpo; e pr~titufla a que. 

com: escandalo o expunha dé dia, e noute. A' mulher, 
que só ae.mitle úiil, Eão se eleve [segu.ndo ®Direito J cha
mar meret1·i%, inas de }alta. 

Milag1·e, pt·odigio, e portento não são rigoror.amea

'ie a mesma; cousa. l'flilao-re é obra adminwe'L ·<!la mão di-, o 

v.ina,. superior a> toda a faculdade ereada, e contra o cen-

curso or.dinario dás eousas. P1·oiligio é o effei1to de cousa 

maravilhosa, que jái se havia predíct0 . Portento é si.nal 
cxtmord.inario, e tJOr vezes observado, que preuiz co usa 

muito notavel. Monst1·o é cousa con tra a ordem natural. 
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Jl!fisero di.ffere de m?.se?~avel, segundo alguns_crioticos. 

Quem justamente é casti·gade pela justiça [ clizern elles] 

é misero, mas não miseravel: quem injusta•menle pade

ce, é miseraveL De maneira· que todo o miseraYel é roi
ser®, mas nem rfJ<SJdo o misero é miscravel. 

Jl1óderação em termo rigoroso é comedimento, e tem

pe11aa~a no obrar. Modestia é compostura Ja pessoa em 
todo o seu exterior. Porem :fiacilmente se acham hons 

exemplos' que fazem syaonimas a estas m•uas palavras. 

Mofa não é simples escarneo, mas escarne0 acom

panhado de. algurrs trejeit0s despresadores, e pahtvras de 

ironia , mostrando-se dó affectado de quem se escarnece . 

De maneira que escarnecer de alguem sem a:cções inju

riosamente ridículas, e sa ti ricas, <iliz Perotto, que não 
é rnojar. 

Momento não ·é ·segundo aaccepgãocommua um ·bre

v.:issimo espaço de tempo, mas um indivisivel de tempo 

assim como é entre os mathematicos o pont0· a respeito 

·da linha. 

ll1ontqnte é espac;l'a, ql!le excede Fia gral]deza a a1-

tu.ra <do homem , e se jo-g,a com duas · mãos·. Desta pala

vra usou Vieirru, tradmindo o texuo de S. Paulo. "Pe-, 
net1·abilior omni gladio anápiti. Tom. ÍO pag. 36:3. 

lWontea1· é caçar caça montcza. U sou-0 Vieira no 

tom. 8 pag. 308. Deste verbo vem a m0ntaria. 

JJ.fortificação por desgosto1 dissabor, e peaa tem pou

. cos exemplos bons em Auctores histOI"i"cos' políticos, &c. 

Po1;em tomada por vohmtarr0 castigo do· corpo, tem a 

-seu favor a auctoridade d0s nossos· melh®res dassicos. 

lf!Io1:torio é propriamente vinha pe"dida, ou mato 

pe<i]tueno, que já foi plantado. Daqui vem a mebafora de 

se dizer de uma cousa, de que já se não faz caso, e de 

llln l'legoc-io, qüe não vai av.mlte, está em rnortorio: é 
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.erro dizer-se em moduor·io, por que esta palavra val o 
mesmo que estar triste , e callado, como se está em oca
-sião de morte. 

Motejar differe de mofar. Motvar é dizer palavras 
picántes, e mofar é especialmente fazer gestos para; es
carnecer. 

Motim é o 1nesmo, que tt~multo , mas não o mesmo, 
que levantamento, e sediçâo. Motim é alteração repenti
na do povo, ou soldados m ai contentes de alguma cau
sa. Levantamento é rebelliã.o premsditada: sedição é per
turbagão entre nob1·es, e plebeus, misturados, e contrarias 
a alguma cousa. 

Mouco não é o mesmo que stwdo. Este é o que na
da ouve, aq.uelle o que ouve mal. Um tem priva4i)ào to

tal deste septido·; outro defeito nelle. 
Nascer; na ordem da natureza· diz-se propriamente 

do homem, e tft"ls animaes. Das flores o seu nascer é bro

tm·; das folhas ab1·ir ; das arvores , e fontes reberlltar; dos 
enxertos abrolhar; das perolas congelar ; do dia rompe?' ; 

da luz apontar; da aurora amanhecer; do sol raiar, ~c. 

Com estes exemplos vá o leitor, observando outros mui

t os ' 'erbos, que equivalem a nascer, para os appHcar com 

pr0priedade ás cousas ' a que pertencem. 
Noticia, nova; e novidade, posto que valham c0~ 

mummente por synonimos, tem differenga. Noticia é cou
sa, que vem ao nosso conhecimento: nova é qualquer _ 
successo novo, que se partidpa, · e divulga: novidade é 
qualidade de cousa moderna, contraria ao uso antigo. As 
noticias [dizia D. Francisco Manuel] que vos posso man
dar por novas da côrte, é haver novidades em tudo. 

Obelisco não é o mesm0 que pyramide, como mui
tos entendem, fazenJo-os synonimos. Obelisco é uma s6 

pedra, e essa delgada em comparac;;ão da pyramide, ~ue 
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·é mais larga na base, de menor altura , e de di v"ersas pe

dras. Os italiano5 aos obeliscos chamam agulhas em ra
são da sua delgadeza. 

Oblãçao, offerta a Deos de cousas inanimadas: holo

çausto, de cousas vivas, que hade consumir o fogo. 
Obsáu1·idade em sentido rigoroso são aquelles actos, 

ac~ões, e palavras deshonestas, que se faziam na· come
dia antiga: de sorte que fallará com toda a propriedade 
quem disser as obscuridades do theatro, por que da scena 

é que veio mais este synonimo de deshonest·ida_de. 

Olhos, segundo a diversa côr, ou movimento, assim 
tem diversos nomes. Aos que não olham rectamente, cha

mam-se vesgos: aos que não tem movimento gracioso, e 
scintillante, pasmados; aos de vista aguda limces: aos que 
tem · ar m·odesto, a~evieiros: aos que tem as meninas bran
cas, ga'l..eos.: e aos namoradores, pombinhos, segundo os 

nossos antigos poetas. Veja-se a Francisco Hodrigues Lobo 

na sua Primavera, part. 3 pag. 83. Hoje damos este nome 
aos· que na côr sanguínea, e na figura redonda e pP-que
na, se parece·m com os do pombo. 

Onça· não é, como muitos imaginam, a femea do 
tigre, ma3 animal [posto que semelhante J de especie di
Yersa. Algum querem, que o seu macho seja o leopardo. 

Orar é pedir com veneração : rogar é deprecar com 

rogos : supplicar é pedir com humildade. 

Ornato ·de mulher são enfeites, a que em outro tem
. po chamavam atavios: de homem era algum dia adere
ço: de ~esa aparamento: de casa aljayas: de igreja a1·

mação: de altar m·namentos: de cavallo jae'kcs, l)c. 

Ouro purificado de todas as fezes diz-se de vinte e 
guatro: ao que traz algum outro metal da mina, como 

latão, ferro, &c. chama-se ac1·o: antes de ir ao fogo é 
bn~to, ou virgem. 
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Paia:âes do animo: quasi que cada uma tem· seu v•er

llo pn;>prio. O medo comprime o COIJa<<;ão.: a i.filveja o •roe: 
a angustia o desalenta: a soberba nos incha: a ira nos 

accende: o fl!l,ror nos .precipita: a espeFasça nos• inquie
ta, ~c. 

Palaj'rern, de €J.Ue as<Du ao:inda o .A IJlcbqr da UJissea 
nocalílt. 7 est".l9, nã0 é symoni•rno de qualque11 cavallo, 

mas sigl'l·Ífica só caval10 ma:IJs0, rkamente n9ae·zado pa
ra 0 us0 de primceq,:as, e dama:s. 

Parajr&:ste é .o que traduz algum livr0 sentido· Jl>Or 

senlido: mc.táfras·te o qae tJracluz pal.avra por palavra. 

Pathetico entendem muitos que é epiLheto, que só 
se deve appliear aos effeitos da dor 1 e com paixã0, po
rém em .rigor não é assim, porque pathetic0 é ttrdo aqui-Ir 

lo, que é }l>'i'Oprie> para excitar nos a.niroos q.ua.J:que1· ·pai
xão, e atfecte, ou sej-a de amor, ow de adio·, cde·alegria, 
Gl!l de pena, &c. 

Patibttlo, e cadafalso -nã<!> se deYern equivocar como 

synonimos: o primeiro pertenc~ só para criminosos· ple
beus: o segundo para .n.óbres. Os enforcados vão ao pa
tíbulo, os cdegolados a:o cadâfaulso. Temos um A:uctor mo

d:er.np,, ·que não €s-te-ve .por- este ri&or de linguagem . 
Pat1'6>nó segundo· a nossa ardenação· é o · senhor de 

r.eu l·iberto, ou escmvo fG>rro : nos pleitos é advogado. 
Pavilhão: usam ailguns modernos desta pala:vra: na 

sigt~ificação de bandeira de nám de gt~ena ·, mas errada

mente·, porquê · em p0ntwgue~ signi•mca tenda <de earnpD', 

.ou certa annaçãa d~ leiit0, ou coo€rtura <do sacFa~io. Em 
qualquer desta·s accepç®es tem bons exemplos' ; na ·de ban,

lilei•Fa ainda nenhum achamos. 
Pavor, temor , rnedo·, € susto tudo tem sua differerr

sa, se consultarmos os antigos grammaticos. Segundo d
les pavor é medo pueril: temor medo àe mal proxime, 
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e iminente: medo p·erturbação do animo reflectindo no 

futuro: e susto repentina consternação do espirito. 

Pa%: diz-se prropFiamente, quando os principes, ou 
pessoas -publicas roem termo ás suas discordiàs: cono07'
dia é entre pessoas partictdares, ou de cousas domes1J ... 

ca·s: oomposiçao é entre partes offencliuas . "Corri a cari
dade [dizia Diogo de Paiva de Aadr.aEle em tHn discur

so manuscripto, que vimos] j)Hcificam-se os imperi?s, 
compoem-se os litigantes, concordam os de.savindos, con
gressam-se 0s inimigos, &c., 

Pendm· erradamente o t0mam muitos por synonimo 
de peso, quando eHe em rigor s6 significa declividade, e 

em sentido metaforico propensão·. Neste sentiue se acha:

rá em graves Auctores, e na, primeira õignifi.cação o usou 
Vieira tom. 9.1 pag. 65 dizendq : "Nenbmm pendo~· fazem á 
halança. " 

Permittk: erradamente se usa a cada passo àeste ver

bo por synonimo' Ele dispo'~', e onlenar, quandG> a s-ua ge

nuína signifilcação· é não impedir alguma causa illiciba. 

Permitte Deos o peccado: dispoern, e ordena as prosperi
dades, &c. 

Plebe rigorosamente não é O - mesmo que povo, pos
toque muitas vezes se confu.mlam estes dous termos: ple

he é o mesmo que · v~blgo, ist® é, a multidão vil 1 e pobre 

da g:ente de qualquer cidade, ou povoação nl!lrher@sa. Po· 

vo com prehenue as pessoas nobres e c i vís. 
Pleot1·o ern rigor. não é instrumento musico, mas sim 

0 nrc0, ou cotfsa semelhaBte, com que se ferem as cor· 

da·s cle a•lgum instriln1en1lo; Daqui veio a ptH~ril metafo· 

ra cJ_e chamar F 'emão Corrêa de Lacerdá plectro ao bada

lo do sino. Veja-se a sua carLa pastoral na pag. 69. 

Poema não é s6 a epopea. A tragedia, a comedia 7 

ú trngicomedia 1 &c. tam bem são poemas? mas com esla 



140 

differença, que a epopea é poêma epico, e a tragedía., 
eomeqia e tragicomedia poema dramatico. 

Ponderar e pesar, sendo o mesmo na significação, . 
o uso é diverso. Ponderar só _serve no sentido metafori
co, isto é, tomar o peso a causas, que de si o não tem, 
v. g., ponderar razões, palavras, negocias &c. Pesar é 

· para, o sentido literal, v. g. , pesar o ouro, o ar, os rile
taes &c. Tambem se usa no sentido figurado. 

Potestade, po:;togue ·se ache em alguns auctores, si
gnificando poder, não são estes da primeir.a nota. Nos 
Classicos acha-se esta palavra signif1c~mdo espíritos ce
lestes, e algumas vezes grandes potentadôs da terra. 

Prantear não é sim plesment~ chorar a desgraça pro
pria ou alheia, mas chora-la com gritos, gemidos e per
cussoens no corpo, como v. g. bater nas faces, no pei
to &G., como faz o povo por demonstração d-e grande 
sentimento. 

P~·atcar não é o mesmo que (l1'gentear; o primeiro 
~igni'fica cobrir ou guarnecer alguma causa com prata so
lida, e o segundo cobrir com pães de prata reduzida a 
folhas, que depóis se bu rnem. 

Pra:ia é s6 proprio do mar: mm·gem donios. Esta diffe
renc;a a cada passo con~undem ~s escriptores pouco correctos. 

Preamb'Ulo é discUTso que precede a alguma na'rr::í.
c;ão; porem ne sermão diz-se Exordio: na comedia LtJa: 
nos livros prologo. 

Prenda por penhor amoroso tem muitos exemplos; 

por boas partes, dotes e qualidades, dizem que nenhum, 
que seja Cla;:sico, como se resolveu nas conferencia.> eru
ditas do conde da Ericeira; porem eu acho em Vieira no 
tom. 3. pag. 94, "mulher dotada daquellas prendas, 
que estimam e idolatram

1 
os que não são santos. '' No 

tom. 4. pag·. 89. "Graças e prendas pessoaes": e na pag. 
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146 disse: "Todas as senhoras do mundo são prendadas., 

No tom. 6. pag. ~3~: ·"Com tantas prendas juntas" &c. 
Donde se vê que resolveram inad,·ertidamenie aquelles 
sabios academicos. V e1dade é que não achámos e., ta pa
lavra em outro algum Classico anterior a Vieira. 

Prerogativa é propriamente a distincção em votar 
pdmeiro que os outros em alguma causa, porque traz a 

sua origem de um tribuno romano chamado Pu,rogativo, 
que tinha· o privilegio de dar o seu voto primeiro que os 
outros na eleição dos magistrados. Donde pre·rogativa s6 

cabe bem onde ba precedencia. 

P1·estigio, palavra de que usou Vieira no tom. 6 . 

é propriamente aquella artificiosa apparencia e illusão, 
com que alguns homens enganam a outro:; em jogo3 e 

habilidades de mãos. Daqui vem chamarem-se presti
gias ás obras diabolicas que fazem os feiticeiros, mps

trandó na apparencia que transformam uma substancia em 

outra. 

P.rimicias não são s6 os primeiros fructos que ?á. a 
terra em, cada anno, e se offerecem a Deus, mas os prin
cipaes e mais escolhidos. Differem primícias de decimas 
em que estas tem quantidade ta-xada, e aquellas não, 
exceptuand~ se eram de animaes, porque na lei antiga 
se dava de duzentos um. 

P.rirno1· não ·é qualquer perfeif:ão, mas a mais apu
rada, onde se p6de chegar. Por isso diz com razão Duar

. te Nunes na Origem da Lingua Portugueza , pag. 1!24, 

que esta é uma daquellas especiaes palavras que temos, 
que não se p9dem explicar bem em outras· linguas . . 

Principias : na grammatica são ?"LLdimentos : ria geo
metria Elementos: nâ musica preludio, isto é, afinação: 
do dia crepusctblO : da batalha escamrnuga : da missa in

koito &c. V ide prea.mb~do . 
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P1·iore"'a: titul<;, da pre1ada de qua~quer convento, 

q·ue não é mona('al ou abbadia; porem entre as carme

litas àescalças é priora. 
P1·ivilegig, segunclo to0a a ·sua forga latina, não é 

o mesmo que gnLça feita a um privaclo particular, e não 
ao pu"Qlico. Vem do latim .privatus, que vai o mesmo 

que valído, singular e particular. Hoje porem a palavra 

p ·rivilegio signiflca qualquer graça que o supet:ior conce

de ao inferior. 

Propinquidade e p1·opinquo, p0sho que seja o mes

mo que proximidade e proximo, com tudo o; nossos Clas
sicos usavam ele proximidade e proxiÚw no sen Lido mo

ral , ou em termos facu.l ta ti!vos ,. v. g . ., c a ri ta ti v a p1·oxi
n~idade o0m todos, occasião p1·oxi1nta, mrLteria p1·gxima 

&c. E guardavam pr0pinq·uidade e p1·opinquo para ou~ 
tras accepções, dizendo v. g . [como di:sse Vieira no tom. 
~. pag . .87. J Propinquidade do sangue : ruina propinqua, 
como se acha em Brito no tom.~. da Moa. Lusit. pag. 
8 . &c. : materia ptopinqua a ouro, como se lê ria Corte 

na Alcl.eia, pag. 144. &:c . Porem esta, observagão não é 
tão segura, que não se ache nos mesmos ou em outros 

auctores usadas as sobreditas palavras como s~'nonimas. 

Prosapia não é simplesmente o mesm@ que geração9 

mas gerac.;ão antiga e nobre; por isso se diz co·rn pmprie
dade ,a p7·osapia dos reis, .e não geraçáo. Assim o vemos 
praticado por Duarte Ribeiro de Macedo no seu Juizo 

Historico pag. \25. , e por outros Classi'cos de igual au

ctoridade· • 

. Quilate é só para ourQ, e algumas pedrarias precio
sas, oomo diamante e r~~bim. As pm·olas. tambem se pe
sam a quilate. 

Quindennio é espaço de quinze armo:; : t-riennio de 

tres :· q~~(~trermio de quatro: quinq'L~ennio de cilnco : se-



xennio .de seis: decennio de dez &c. De todas estas pala

vras ba ex em pio em portug~1ez, postoque nem todas são 
classicas. 

Raça é propriamente geração de animaes, assi-m co

tno casta é de homens. Quando raça se applica a gente, 

é sempre em mau sentido. Raça de mo1Jiro, judeu &c. 

Rancm· entendem muitos que é men®.s que odi@, 

mas engan~m-se , p.orq 1:1e é propriamente adio in vetera

<ilo e occulto no coração, até se offerecer occasião de vin

gança. Deri:va-se de ranço, no que bem denota ser acHo 

amLigo. 

Rapina não é synonimo de furto, porque é tirar com 

violenda o alheio, e furto é tira-lo com destreza, ou sem 

violencia sensivel. Demais, 1·apina é roubo publico, e 

furto é particular. 

Raridade e ranJv..a, postoque .em rig·or signifiquem 

o mesmo, e tanto se d iga rareza corno raridade de ouro 

&c. , com tudo temos observado nos auctores classicos, 

que comrnummente usam de r.aridade fUra explicarem 

CG>usa quasi singular ·; e 1'a1'e%a Flara expi'Ünirem c<:> ma 

delgada, pouc0 espessa ou transpmtentt·~. Ra?·idade do jui
zo, do engenho &c. Rm·e%a de panno, rede &c . O vul

go diz ?'áleo;,a e r·a·lo. 

RelJelrlia ql!lerem muitos que seja mais propdo p>ara 

as paixÕes que se rebellam contra a rasã.o, e 1·ebellião pa

ra o levantamento de um ou muitos vassallos con,tra o 

s.eu legitimo senhor. 

Reclamação ~ reclQI/nO passam p>Or syn0nimos entre 

os ignorantes. Reclamaçag é termo forense, que vem do 

Ve rbo rcelamar; e reclamo é instrum.ealto de caçador f>é1-
r~ chamar algumas aves. 

Reliquía ao singular s6 se usa no sen,tid0 sag-rado, 

signiocando alguma parte do corpo de um santo, ou cott-· 
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sa que f6ra do seu uso, quando mortal e viador. No plu· 
ral significa o restante ue qual_quer cousa, de:;baratada 
do poder ou uo tempo. Commummcnle vai o mesmo que 
sobejos e resicbu,os; sendo que muitos pretendem que so-· 

b0o s;eja para causas comestivds, resíduo para bens, e 
1·esto para dinheiro. Nos auctores não acho fundamento;; 
pura estas differengas. 

Reminiscerzda, palavra que se acha em diversos auc· 
tores, não é o mesmo que mernoria. Esta é de especies 
sempre conservadas, e aquella de especies já quasi apa· 
gadas. Por outro modo, memm·ia é uma continuada re·· 
roiniscencia, e a 1·eminiscencia uma memoria >interrupta, 
que se renova.. Por isso um filosofo lhe chamou menwria 
t·esttscitada. 

Reo propriamente não qutr dizer culpado, como ima
ginam os ignorantes, mas sim homem demandado por 
quem é aucto1·. P6de ser reo, e ser innêocente : a prova 
da culpa é qre o faz culpado. 

Repudio em sentido rigoroso não póde ser entre chris
tãos synonimo genuíno do divorcio ou desquite, porque 
o prohibe a lei que professamos . Repudio propriamenle 
é solução do vinculo do malrimonio, de maneira que a. 

mulher repudiada podia tornar a casar. Divo1·cio ou eles
quite é solução em quanto ao leilo. Os antigos juriscon
sultos faziam differença entre repudio e divorcio ·, dizen
do que este se verificava em mulher casada, e aquelle 
em desposada. 

Requestar, assentam comsigo alguns críticos, que · 
é verbo que só tem uso em sentido amatorio; mas en
ganam-se, porque Barros na Decad. 4. pag· 514, e 

Lobo, na Corte na Aldea, Dialog. 3. pag. 60, usa
ram <.lelle no sentido de desejar possuir \!fia praga c mer
cadorias, 
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Resplendor em senliuo ·literal é aquella luz clara, 

que provêm de corpos, que tem luz vira e não reflexa: 
por onde resplendeeer não é o mesm0· q•ue luv,i1·. 

Rer. val o mesn1o qut: anfmal quadrupede, mas ani
mal que serve de mun'timentó Órdinario ao horri~m, e 
anda em· rebanho. Por OFlcde ·aJHirnaes que ordinariamen;. 
te não ·servem ·de alirnemto, como javalis, veadÓs &c. 
não são pr0pt•iamenté re%es, e m:ui.to menos· as 'feras~ Por 
is>o estranham os eriticos a Godlrnhó na· sua Viagem cla 
I nd'ia chamar mui tas :veze5 -r.e;:,es a elefàD'tes · e:rhinoceron-

tes mortos . 
Ribalda?·ia, de-· que usa Brito no tom, l.q da Mon. 

i..usit. · pag. 3~3, sendb pala v ri tomada aes italianos; 
não significa corr10 en Lre elles vileM; ladroice' e desa,.. 
jo1·o, mas s6 falba de fé Bas palavras-; · ou infidelidade e 
tuáção. 

. . ' 

Rifão, palavra derivàda ·do casielhan'o, ' 'al o mes

mo que adagio ·e p1·overbio, is~o é, sentença que anda 
na boca de todos, ·assim como jn·eloquio s6 na bocá: llos 
saloios, signifJcaJndo sen1lênça dita por algum dês antfgos 
Filosefos. Esta differe·nÇa é de Faria nos Cerrimentarios 
a Cam0es, mas quanto a n6s, de5tituida de solid0 fun
damento. Outros com igual razão querem' que ad!agio se
ja rifão. antigo; proverbi@ dito sentencioso e serio; p?'O

lequio sén-tenÇa ~ dÓs filosof0s; axiom,_a dos· j-uristas; afo

:rismo dos medicos &c. N6s seguind0' diverso parec·er; di
. zemos com os b0ns auctores, qu<i são synonimas t0das 

esfras paiavras; acrescentando s6 que rifão é teJ•m'o ple
beu, que já se não sofre em grave · d~-seu•rso, e -que · ada

gio tam'bem tem alguma baixeza· em estil6 que nã'o fôr 
familiar. ,. ,.,. > ' 

Riso, s~: é fmgido, acrescenta-se-lhe saTdonico; se 

é ievé, diz-se sor?"iÚ>; se descompássftclo, inven'tarà~ ai-
. 10 



gtJP!> çh.:i·lJ.llH-lhe . !>Ctquii?J.(lda, i.mÜil)'ld0 ~os lati'{} os. Bl u

t,egu twz 1' Íoo jo1~.ioo ppr aEen1j.aado, e m~gm·ico por iPr 

tempestho ; ma~est.~s d~pOIJlÍnªções sóte.m lqgq.r na lin
.g@ Jfl.~ina: 4~~-J:F!- ~6 tol!lllcám.Q? o $r:trd.Qn,ico. 

J?r~srpido vem dç_ h1-~pidn§, e ~ig~ifica prop.tiamen Le 

.co~sp. .c;:G,b,er,L,a !il~ p~lo, (jj!UI·e ª@ taet9 niíP é IT)I:lGÍO, QeiD 

prªru:lo. ;I;!or hsp }11f~Jqji)ric~~~qp,b(l) se .çh~D).& ~-ispido aq, 

qv.e t~Jl'.\ .gen iP. ~spÇ;)rQ, ~ pç; J19j 5Q5i Ji>ops A.vdorqs a q~wh· 

q1ue.r COI.f'Sa <Jfis~g~;~cla\·<;:1 c11arna,vam r·~spiltdª. lJr. Lui~ de 

SpJ4~-~ -@a v~i9fl.. qe ;Q. F11, Bart.hplQrn~J.l il.Q?. Mtlf~yres, pag. 
\261, chama a uma má musicu popular, e ?'i~p.idtf{!. 

flivp.l,. p~lfP' lfa no-vA,~ çorr~ .. mz~o il\1Lr0t:tu.siqa, que 

si-gnifi~?r Çt1fLantH?TI;'!-tlo q·E;J 94L~·o, qu~ pr~. tende ~ ~ lhe qis

.PJ:!la o l-9gtq ~ª me~ÇI,:i!J ~ ql!eJ11' qma. Ji)9nde 6(,! vê, q~;Je 

erf}ulQ \!e qp;:t~Ue!· q~ttfl! çol(!'S,:;t>, se nãq pçSde pr~pt:iamen.,. 

te chamar rival. Deveriamos lambem ter r·ivaZ.ida,de roas 

.ainqa .a J.?.fí.o 1'<f!A<Dp introdm;idf!· 
RQSfO Qfi;O é 'i' nlesmo q~ltl ~eml;>laFtttq . o primeiro ar

plkq.-?e ao qu!j! trata, çem ~fabiliuaqe. Q s<;Jgundo ao que 

fnlllJ. çpro .a qçtol!~çll1cle , V ieir!l t 6J.J)il. ~ pQ.g, 11).\2.. O que 
. J 

hoQ_~eJ.A f!I:~HJ!JlOr .,_ l},qje é ~\].ctor~dÇt_qe ;. Q q~e hon~e!J'! er~ 

~·o~to , )loj.fi! ~ _Be.rJ~~talJ1te. 

~9:1-!·~~11 · 9i?_ Ift~is d9 f.J.Uejfl!(rtqm, ~s~irn ~::t q!..lantida
de,. C<;lffi<i) J;J.<;>, rppqo; perqqe r01b,~ar' é ~ir~r pQr vioiencia 

a · alguj::~ . ~ su;:t :fa?<<;J!I<ill., ftfry;r:tm• é tirar o al11eio !SHl se

~~~~cJ.o : 1'l!!'Mbqr sfí;Q f H!!i tQ§r gr-aijçle§ , ~ ('Uwtos l(j},d1'(Jices }Je-: 

q1;1emas. 
$qltfJlJ.d.on ,:~ham.a.m ps igBGr~-~tes. ~o B•ll(il s_q~.~.tA m:l<l·Í "' 

to, d~v.ep<iJ,o pr.0n~.Jilci~r. saltq.,rJ,orr ~ p9is <i.!Ue sa/ttJfl:,dor ~ ~6 

~ laqrªo. de e~?.tta<ilas. E!it~ !:lN"Q ll~ha.~o~ diver·s~s vezes 
em certo sermão moderno contra os bailes, o q'Ua•l ç<m:e 

iJ:p pl'(l~sp, 

Sam:Cfii1Ta é. p.fQpri.Q.n!~~te v-estid~ d~ pelles, d.e. quf5 



usam os pastores'. Vejà-se a Vieira ríó td~. 7 pag. lU'J.· 
San'tcm'âo dizia:tn os rt'l!>s~s es€dtóre~ nl'a:rs alf.lgfgo·s. Hoje 
tambem' se dá es>te· :nome áquella ~HfrE>'FI'tdSft ÍnS<igma; qtce 

l'evam os j-t'l'de'l!l'9 tel<a:xfl!dos· á justiça sé'etJlla-r. 

8an'8issin'bo sem aFgum slt1l:bStarítiv<Y,• e· par fintorroma.:. 

sia; é enrte ll'6~· o S'al1'tissim0' ~act'a'h'iéDCo do wt~a-r, ~ nã<!>' 

o costuzltlarn.os apropti1ar ao stimm& p<!mtH1t'é' , como fa

cem os- iltaliattos ,. mas· sem pré 1lre·aj:1!J.atam0s· à\}gumsubs

tal'l ~i v&; cOiil'l'0-Sa11J~1Jss-imd pdl.d!re 1 pdp~ ,- ~c·. Faqo' esta ad

Ve'Henda , ... liorqlle t:tãe· vejo pr·atFcaJ0l ô esti•lo pm'tuguez: 

em alg'llrma5 El'ad~~~~:Õe:>· cJe li>uHa:s , ~l!J!la peis dia C urda! Ho:. 
mana. 

Sctp~'e'locià nã'0' é e!lEl rrg0'F é m1es'l'ri.0· q·uésoi~·Õi&. Es~ 

tal ê· col'l'heei·me-Fl·~o dél' C('YUsásl mat'et }ges, e ~.uman.a:s· ;: aqt1re'l>-· 

]à dle e<'l'l!ts'as ~1'1 te'Uet:'l!uae·s e di· v iJif2l!s'.- Poo isso prepdrum:en

te· <il'ks-se Darres ·ri'à: De·ea~t!J:. 3·.· 8a~em~d, doltt: do d'iivilzro· 
espirito, &c. 

. .~&:tlidéttle não é em r}1gor tll•M e-x.tr~Rl!X> s!i!nüm~n'to de 
ál:gum1 b'em p'e,.·tlfcdo, I'i1l á-s· e.iWem'De c&m &es.é.j'·ot,\ de' 11> lo
gra.r. Pm i:;so1 tl'os' ti vr'(>)s' àse·efi·cos• sé diz etMM• p1·o-pilredade 
1íQi&dades til'0-éeó ,. por ~a,é· é.hém• ,. ql{,jlé está!-d~sran:tie1 e qu·et 

desejamos lograr. Em sentitlo .mais amplG• é: qilíl.e~ s'e· eha. 

lNln s€1it.uilal!ée á;. pe·n .. a, q·u•e: p-rb\•e·m d'~ ~rda ~ l!l!m.~ bem 
j:lüt: Ca'tiS'ác <!la I'Í1Ó'rt'é'. 

SegTeclo não é o mesmo· qli~e áli'c&m!o', ó ' éflil'à!} s:i-gfii-' 
frca: nião se·gre<1fo· 01'diltllfário ,. tlWá5 ~d!:Jr.'edo: l!t.e' ID'êtt-s., ou 

de P'~':iln·eipell ,. ctD'ID-o S'é col'Fl'e de· Viéü:a. furtl-. 1'.·0 159'6·, eJ 

4. 0 ~30. 

8e~ie?le» c~lil'eld~adc' ex~raorclin:arla: ,• e' s'Ó pt'ó'i\!'litál de fe
ra~ .. Fotl isso• dis~e> V'iéii~n riõ• t0m·. ~ .fiJáJg' •• 3\~o .. a·C~· 

rn:m~e.ltl-sé ost al!lÍl!l'l1áes- Ui.ll's áos 0ú·tl!'<!>si é V:oraléíldlade ; eJ st!~ 
vicia:,. ~lt . 

SiDe'l'b'V~'Oifo, se""u-nd'ú· D.' d<?<tiJ!fri'mu t!lé: alta<ui~s ,. tletifi, dif-o o . 
10 ~~ 



feren<;a de ta,cilm·no. Quem está calado por alguns mo

ti\•os ,. é sileneioso. QH.e.m por nat~wesa, e g&nio diz pou

cas palaYras, ou facilmente se callu, é tacituTne. 
Sitio não . é o mesmo que bloguco, como muitos ima

ginam, pois indif.ferentemente usam de qualquer destes 

termos. BloqtLear é sitiar ao largo, ou tomar com gente 
de guerra todas as vias, que vão ter n uma pra9a. 

SoperCL'I'LO : na R H.·ssi a oe%ar : na T ransil vania vcLi·voda : 

de V alaq ui a h.0spodm· : na Turquia ·gTâà senhor : na Per
~ia sophi: na Tartaria laan: em Argel bcy: outros mui

tos nomes <ile soh>eranos da Asia se poàerão ver nas nos

sas historias orienlaes. 
Sobrc1.wtm·al, e pretenw.t111ral, que frequentemente 

C0nfunclem muitos' tem graFJde differença. Sobrenatural 

é aquillo, que é superior n: toJa a força da natureza; e 

.'Preternatural éoqqeexcede ácor.nrnumordem da nature

za no seu obrar. 
Sobrenome não é, como muitos ent(lndem, o mesmo 

que appellido. O senhor, que se poem por cortezia antes 

de ~dgum nome, é que é propriamente sob>renome, como 
bem disse Vieira no tom. 7 pag. 34 "lhe acrescenta sobre

nome de senhor" &c. 
Sob1·evir é rigorosamente [como d-iz Vieira] vir so

bre ter já vindo; mas tambem significa, entre nós vír ino
pinadamente., e de repente. 

. Sob1·itedade prepriamente é moderação só no beber, 

e com especi.a1idade vinho. ~m sentido figurado é que se 

toma por moderação em qualquer outra cousa. 

Sooco-rre, 'atbxilio , subsidio, e pTesidio tem · entre si 

dgor0sa differença·. Soccorro . é nj'uda em qualquer neces

sidade, e aperto: awvilio é soccorro, que vem sem seres

perado: subsidio é refor<;o de tnilicias para ajudmem às 

outras em caso de apertada THlCe$sidade: presidia é soe-
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corro para conservar o gan~auo, defe.nclendo-o de qual

quer invasão àos inimigo5, que o perderam. 
Soleda.de no uso do seculo passaào era o mesmo que 

soliclao; presentemente tem differença, porque solidao é 

!llero retiro, e soledade retiro, em 8_Ue se sente a ausen

cia de algum bem, sem ter nelle <wmpanhia. De manei

ra que toda a soledade é retiro ela alma, ainda que ha
ja companhia; mas nem toda a soiidão é ~oledade, por 
que se pode buscar por diversos motivos o retiro das crea

\ttras . Ao que nós hoje chamamos soledade, 'chamavam 
os nossos antigos saudades, e assim diziam a Virgem das 
saudades por Nossa Senhora da Soleclacle. 

·Solit_ario: vide Campone%. 

SttboTnwr, querem muitos, que seja induzir algucm 
com palavras artificiosas, c laudatorins: peitar; incluzir 
com donativos. Um e outro verbo tem seu uso mais pro

prio no estilo forense. 

Stdca1· .propriamente não pertence ao mar, mas á ter
ra, abrindo-a com o arado: em sentido figurado é. que se 
applica ás ondas, porque neilas Ützem as quilhao l!lm co
mo rego, e sulco. 

Surnpt'LWSO; esta palavra commumenle a vemos ap
plicada com grande impropriedade, significando o mes- . 

mo que gmnde, Cçc~ Propriamente é aquella co usa, em 

que se fez mag1:1iflco dispendio. Muratori na sua PeTfeita 
poesia itatiana, fallando das grandes ideas poeticas, mui
tas vezes lhes chama Stt'/!Lpt·uosas, mas foi censurado por 
Salvini, mostraado-lhe a impropriedade deste epi llheto. 

Superfltw em rigor é causa 'liquida, que tresborda 
do lugar, em que está, v. g. o licor, que não ca8e n~ 
''aso, e se derrama; o rio, que engrossando a corrente, 

espraia pelos campos , &c. Neste sentido disse Plínio n0 

seu panegirica, "Fh~mina .campis supe1júua. 



s~~pplieio não se Gliz propriarnren.~e clo cns~igo parti

cular, que dá o pai ao ülho, o S'el'lhor ao.s0rvo, &c. más· 

da pena corporal, que· a j u.sü~a «<á p~:~ bliearnenle. aos cri
minosos: a rasão é por que swpl'ifitc~~~m em lcbt.~Gm val éii 

mesmo que sac?·ificio pana a eJtp·im;ãl®' de alguma tulpa,. 

e ·o ser easLigadlD' pda jLtst:h);a é em eetbo mo<Ito: ser saCJJi

ficaJ:o em satisfacsã0 clo ctrime eorrrmettido:. 

Suss~~Jllr~·o é- bralílcl.o rmbr1'111Alid'Í@~ 81!1:;s;una: a :fonte,. e 

m.trnmu:ia a !ilespenhatl<'IJ.corvente1 &c." disse B~teel:lar,- p'@e

ta. Glep>utissirna lingl!lagem. TaJml'beliD! propriamente seto"

mm. p0F ~mruir· como fez:. Camôes- na li:anção lb es•t. b fal

lando do zunido das. abelhas. 

Tange?·, e toca·r, fallaudo ch.!" ins~rume.nt.oo . m•l!ltsicos, 

dize'1!11', que temn. <inffeuetmça.. Tange,.· é par~ ]EJstraomentos 

de C(\)lclias,, <i_Ftl'e se pm•1sam com as mr@;os; €orno viola, har

p<11, alatlde·, &.€. T(J)cm· € pa.ra instrtHllll~n<tm·• dfe rlitl!das, 0~ 

de assopro. Os que assim dizem a:1.liegam com vaFias 

es;enllp}os· c1nssillctl9s, mm:s qwa:nto a 1m6s nada. flli'OVam· :~ por 

qu:e F r.. Lui1z· de Sousa,. <:JIL'l'<i! IlliD LGNJ. ~ da s~:~rai Hi"-l'tor.ia 

pag. 1:817 dis&e olfg:ãos IDem to'Céwalo"SI,, el!l'l!O.UitroS' m.:üto.s 1'0• 
ga'res disse tangidos, fallando de instrum.rm•bes:, ja de· um!! 

ca:sta, já de o~:.~>ha~ O Gjil:.ll€ ' n®s acha:l'llliG>S' OO'S• ID@.I'!.'S A qcto

res é ta'YI!gedo1·, e bemge-r., ml!llirlo mais til.rsmd:e>s• <J!10 que to.
C(jJjrUJ(f)r ' e , tGCI!JIIT. 

'Ferne'l!ar·t~ nã.o é o mesmo q.ue· emdJI!ffl, , · J!])JaJS; aq u-el:lte',1 

q-ue ~ excessit\'aHllle>ID•~e: at.lle,vimo, e auda:z sem j1a1Íill.-:>\ De. 

sor~e q.llte tem·e1tidcude é údo· C0-1ílltllrudo á. prudend:a~, e 

audaci ru v~riJIIH.ire . do' wnimo, <!Jtiando se t(!)lliiHt J!IOr 1i/rt,tpe

pide% • 

. Teme?~ID'$1]) (!)lrfll sigr:tilfíica cou:m, que se fa-z; teRrte'r ,. o~ai 

pe·ssoa q.ue tem. med(f): ~ p>ltiD:Cl~c:Ydiml(!)• n.ão· de .fit1aq-uezra 1 e pu.._ . 

si•l>a:nirniâade, po1.· qwe e!l1Uão é s·er timti:@@'' ma:s. cle Ile'Sp:éi·

to, e reverencia. Po:J: iiss-G> ·pn;)pfÊatliiH~Flte O' f.tiliho é tenretó·~ 
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so do pai, o seno do senhor, o rassaFo d0 rei, o homem 
de Deus, &c, 

Tempomneo , temporão , e tcmpora?··io tem significa

ção diYer~.a : tempm·a?UtO, <lle que usou Sousa de .Macedo 

no se H Domin. so@r. a fortuna pag. ~~6, é cousa, que pa'
sn com o tempo: tempen·á(') é fruc lo, que em brcre tem
po çhegu á ~;ua perfd la madumza: tempCi!n:urio. , que se 
acha em Barros na Decad. 4 pag. 76 écousa, que· <llu ra 

nté certo lemp() limitado. 
Ten·cmoto se diz s6 dos tremores, que se sentem na 

terra: 1nadmoto dos 'lue se sentem no mar. 
Titulo de nobresa illusLre . Em Port ugal e H espa

nJia é gmncle: em J?!lltmça rpa.r: em Inglaterra milorcl: 

em V eoeza s~u1d01', e procurador de S . Marcos: em ou
t rus rep1;1blieas de l tali...11 gonfalonei1'0: Ea China ?7Wnda

?"~m,' &c. 
To.1n equi~ocam ·m:ui•Los com som., <quancf0. f.O?n não 

é outra. cousa rnais q,we um sorn, em q.t1liHJ.Lo diz resp.ei

to a outr.0 s.om. 
To1''fl&ar n.i.'i-0 s6 é t rabalha•r ao torno·, m.as rodear e 

cercar alguma co usa. Tornear a ilha,. disse Barros na 

Decad. ~ .. p.a.g. 68. 'F1Iwnem: a if0rtaleza se neb<t em J n
cinto Freire Liv. ~. n. 0 145., 

Terpe$.a não é simpl.es fealdacle ,. mas fealdade c0n1 

sordidez .. Por isso é censur·ado o nuctor dn Insulana, por 

Qizer torpe ninfa ., como se cl.Ífsse~a ~o1rpe sartyro, ou. tor:. 
pe veJha. 

To1"l'C.nte e c011ren,te cil.ifferem ; · o prirmeiro é l'evnd'a 

de agua, que p>ára, e o segundo a·@tta que sempre co r!e. 
b.iz-so torrt:,nte Jas cltu vll!s ., e c01·rente dos. rios . 

Tr~nsa sim sig,nifiea. mu.itas 1'.ezes angustia ., ad\ler

sidade e trabalho, como traz Fr. Bernarcil·0· de· Brito :B0 

tom, ~. da Mio,n .. . Lusit. ; pag. 14l(l; mas a sna r~g0ros'"· 



e genuina significação é aquelle ponto exLremo e perigo~ 

so a que nos conduz algum caso comrnummente adverso. 

Toura não é como algnns imaginam, synonimo de vaca 

brava, mas sim nome que s6 serve para denotar vaca esteril. 
T1·iunj'al e t1·i1mj'antc equivocam frequentemente os 

que não sabem, e dizem carro i?'Ít!/flj(mtc, e arco tdttn~ 

Jan!Jc &c. , de~'flndo dizer l?'iunfal, por ser co-usa concer

nente a triunfo. Aquellas cousas porem que se acharnm 
na acçã.o do triunfo, podem-se por f.igura chamar t?·itm
Janles, v. · g., armas, cavallos, bandeiras triNnfantes 

&c.; mas ao que serve á pompa ou memoria do triun

fo, sempre os anligos chamaram tritvnfal. 
Triurnvirato, magi5trnuo romano de tre~ homens: 

cluunwirato de dous: quinqui·vkato de einoo: sext·umvi

rato de seis: septemvirato de selle: clecemvi'"ato de dez 

&c. Ql,Ulsi todos estes nomes tem entre n6s exef!'lplG>s de 

bons 8)11!-~0res, os q uaes a caua um dos ditos mag·i-strados 

chamavam tambem, v. g ., t-riumvi-ro, clucemviro, q'IÚn

gueviro, sextumviro, septemviro, clecemviro &c. Alguns 

com pronunciação intei ramente latina escl:.everam tr·inm
vi?· , duu rnvh· &c. 

Travar e trovejar traz Blu teau por synonimos de fa 
zer trovas, mas isto foi em 0utros tempos: hoje tro•1Jar é 
que é s6 para t rovas, e t?·ove;}a·t· para trovões. 

TLwba e lttrma: o primeiro é multidão sem ordem: 
o s·egundo multidão ordenada : e por isso a povo c0nfuso 

se chama turba, porque perturba; e a soldados em or

dem tttrma, isto é 'tropa, esquadrão, üleira &c. 
Vaea.ção confundem muitos com vacancia, sendo 

aliás termos com significação mui diversa. Vacação é sus
pensão de ·negocias ou de es-tudo.;;; e · vacancia é o ficar 

alguma dignidade ou Estado sem possuidor. O primei r~ 
é SJ'l'IOOÍIDO de je1·ias' O Seg;und<D de VCtCGilU?"a, 
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·Yerac'ida,de, palavt,a que· tem bons exemplos., nã:o1 

é- o m.esmo que1 vendade, m~s si1m uma prudente. · ~0rde- : 
ração da verdade , observando-se para a <lizer .P te)ll,po e 

logar o~portuno; e, s.eguBdo as occnsiões assim omitte 

\lm.as verda<il..es , cpm prudencia, e diz outras éom ~inge ... 

leza: Esta cautella. nã.Q é. p~.opr,iaJUent.e o_ objeçto d,~ 'VIW

dade, cujo meio ou ponto é indivisivel. 

Ver.eçundia.:· com, mzii.~ diz Bluteau q.ue s~ d,ev.e ad

l'rlittir esta pala.vra na lingua port.ugu.ez.a, por<;J;Ue• v~r:g_~ 

r,_ha não, faz bem as suas vezes' pojp sendo ambas dous 

affectos cla a1ma, OpJlOstos á indecencia _e àS:!sh~ora, a_ 

veren'llindia• é um receio da, indeccneia e deshon11a futura., . 

€t a verg(j)'YJ,hçt .Uima uôr da in.decencia e cl:esho.nra pliesent.e-

ou. passada. '~ 

/! e'llidic(j) e verdqdeiuro teDjl esta differea~.a: bQmem 
VérdadeirÓ ~ O. <iJilC falia Verdade DUa.,- sem Jresen~a algtl

ma nem attenção ao temr:>o e ~ener0 de pess<;>as. Homt:m. 

V!!ridico é o gue, para dizer a verdame, r.ep>axa n~s cH--. 

!(Umstancia~ àa occasião, e tem a p~rudenda pe>rjuHa me:; 

4ida doJ.que h;:t de dizer-, e. do que deve ca.~•r. 
Verswt@: posto que não achám0s ex_emplo cl.l}$j,ea 

a favor desta .palavra, eomtud(l), c0.mo se ~ncontra em. 
~iverso~ li~ros, especialli.t'J,ente no Nttmer(j)_ Yo~;al, preciso 

se faz dizer qqe .não ;va1 o mesmo .que fingido e manhQso,., 
ÇOTI).Q alguns enLende.r.am , m.as !lim pPude?Jtç ~m míali

tia e, sagal!=ic;,1ade e.nganpoft; ·~ §empr(;} . il!saga, pa.rª o ~al. 

~LJpposta a neee.§sida<ie, de·'l!~ri.afll.PS, agoptpr e§~e t,ermp,, 

~ _'l{§rsuc~a S~ll l)bstra~t.o. . 

~._ Piagern em puFo portuguez não é o mesmo q\Jejor
.nç,da, esta é car.nli..nho que se faz ppr terra, e aquellÇt 

.pqr ma.r, e ª ·s,sim mal s~ explica qtl t~m di?: ,vi,agern a 
M'ad,rid. 

Vigia : tem uso J;nais p.ropdo ~pplicando-se a guct1~-
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da' que vela de nolite e não de dia . . Na . ni.iiicia é 'senti· 

neZla, e tem differença ·de espia, porque esta é disfarça-·-· 
da, e aquella 'descoberta. ·. · · 

JTincwlo: temos observado na lição clos Classicos, que 
estes quasi sempre lisaYam deste termo no sentido moral 

e figurado: v~nculo conj ugal, dà amisadé, do sangue, do~ 

amor &c. 

Unido não é o mesmo que feita uma só causa ou 
pessoa com outra, como muitos entendem. Para signifi.- . 
car isto; usou· Vieira no tom. 9 pag. 1~9; de aúnado , . 
para exprim'ir a .união sacràmental, dize:odo: "Com es- . 
ta união. tãe .unida e tão uma, ficaremos todos; não s6. · 
unidos,: mas ÕJúnados · com Cliristo, · unidos pela união, 

e aúnados pela unidade &c. " 
Uso não se .. deve applicar propriamente a · cousa á 

qual não compita em ' rigor ouso. Eumeexplico: aquil
lo que- se ewprega em causa para a qual não foi -feita, 
não se usa, faUando em termos proprios. E assim, v. g., 
um cavallo de · nobi·e raça, se delle se usou para carga,, 

impropriamente se dirá que · Ee usou delle piua carregar, 
porque não era esse o- seu natural uso, que devêra ter e · 

para que fôra creado. [Vide Bluteau vêrb.- Uso .] 

P'i1·idicãçáo e virlgança; sendo em rigor o mesmo, 
achÓ commúri:Jm.ente nos bons aüctore's v_indicaçàõ appli..~

cada á jmtiça' e vingança aos homens em particular; 
O mesmo digo de vindicativo e vingativo: · ser · vingativo ·é 
vicio,' ser publico vindiccitivo das leis 'ultnijadas é virtu

de, e por isso se diz : justiça vindicativa, ' e não vingativa: 
JTirgem, fallando rigoro'samente, não é o mesmo 

que casta e dowulla. Virgem é aquella que nunca con.:. 

sentiu em desejo de cousa venerea licila ou illicita. Cas

ta é a que nem obra nem deseja causa illicita em mate

ria v.enerea. Don'l.let·ta é a que não tem conhecido ·varão 
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ou algum outro agente ex.trinseco, destruidor da sua Yir, 

ginal inteireza. 

Zagal é propriamente o pastor moço, creado d<? 
maioral do gado. O mesmo dizemos de 7..agala ; e destas 
palavras usou frequentemente Lobo nos seus tratados pas

tol'is, e com particularidade no Pastor P e•reg·rino. 

FIM DA PRIMEIRA. PARTE. 
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NOTAS. 

Esta obra, a tantos respeitos intetéssa.nte para o estuCio da 

lingua materna, comprehendendo as tres partes distinctas em qué 

o Auctor trata copiosamente as res·pectivas ma terias , sahe mui..,_ 

to volumosa 7 pelo que formará cada parte um tomo i sem que 

isso prive, a quem o desejar, de as reunir sob uma capa s6.
Se nos alargassemos em numero ~ extensão de aimotaçõe~· mui.! 

to maior seria o vol ume : não é esta porem a rasão cabnl que nos 

moveu a ser, q1íanto pos·sivel, parcos de notas: mas sim o re

flectir-mos qlie illustrar o texto de qualquer escriptor, e ás ve

zes apontar albuns seus descuidos, não era ~ mesmo que fazer 

glossas ou commeutarios i nem deHes carece o Auctor, porque de

dicando-se a escrever para principiantes é claro na exposição; 

methodico ~a ordem dos assumptos, escolhendo até para maior 

facilidade a forma de dicdonario nas listas das pal~vras; aiem. 

disto poem quasi sempre diligencia em j ustifi.car as suas opiniões 

e doutrinas com auctoridades que a maioria dos criticas reconhe

cêm e· respeita·m . .JPort~nto o -fim principa•r das no~sas breves · an: 

notações é rectificar ou cor'rigir - ideas e juizos · que· 'poderiam 

adaptar-se •no méio do seculo passado 7 epocha em"qu"e florece tl 

o Auctor, mas que os· e'studos posteriores desc1:1brir'am1 er-roneas 

Qu mal fundadas. 

Á REFLEXÃo La- Sobre a aucto1·idade dos Classir:o'S. 

N1nguem melhor do' que o nosso Auctor podia dizer-nos (ji. 
'q,~ll tinha. t~o opportuna occasião como ·esta) o que devemos enl 

11 
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tender por Attctot' classico. Não sabemos o porque o não fez; nem 

tão pouco o porque o não fizeram depo~s delle os Auctores do 

Diccionario da Academia, quando alli pozeram o seu Catalogo 

dos. Auctores e Obras, que tomaram por auctoridades para a 

composição do mesmo I}icci!lnili"lo. v~ trabalho desta natureza, 

executado por aquelles, a quem mais 'cabia emprehende-lo, te

ria poupado muito aos estudiosos da literatura, que ouvem sim 

a cada passo fallar em Classicos, citar os Classicos, mas que s6 á 
força de muito estudar e revolver livros podem chegar a acertar 

no que isso seja. 

l'a~ s~{Il du.vid<l , tem,qs qqe p~r~ tap11,~ tJ)}la tã9. ~fii~l~~ 1~

c"na, J;J.a nq~q~a ~it.t:ra.t~r<l, ~ gl,!e a 4c~d. Q!lS Scieqdaa p.nlpOll 
p,q :j.eq ,p.rpqr<llt\Jqi;l _ pa~;a q <~,p.f\P. ele J 84-.0 Q ~f}guin~~ qu~fij~Çl..

JJ.çterrwinar (.! qtt'1 s.r; d~v<5 CIJ-~t;llsle.r. JNI' ~lbCt9r C~assicq, com ~·tt~ 
12.~itp. ao es(ttdo, dots (ing1j.qs: jo,ze'fl.clq 'JPp{ic;qggQ dfl-~tP qou.t1·ln.g, ~o~ 
c~cdptg~~. pl(1t'i.uyueze~ , e dapgo t~m çqtt;zlogfJ. ~O$ 'P'e, ~~ft;Cc~ 
f!.$_tt; 1'HWtf;. 

E' <;}e c:çer. _que q'ent~~; qs nosso_} ~&:~& H!IJ~t~~s IHura.tos n.i..Q> 
f11\ta.~~e. ~UI(W: sat,iltfizes,se a.os q~s,ejos di\ A~aEle~i"!.: Jf\a~t cqoog q 

pl\\>\ico 1,1ão t~m aincla. CQ~~ec}~e~t;g q~ t~es. b!}balqo& ;. p.~ i~s~ 

;nos l-).DiMa.mo.& a.sol~l}.:r- n~ pr~se-11-te EJco~tsi~o <~.\gl.lmM palíl. VJ;<f.!So sQ• 

bre a. ~.ateda,, f\ac!o.!j 'ªm qu.e Qs estreitos lim,tes, çle qn:Ia qof;l;l, 

pqd.etão elll c~rtc;>. modo ~CQQ.fii: q ~Ç<tl.lll~.w~nt~. d.e ~ws.s.,a,~ :fur!;}l\~ 

pa1;1a tão a.rdP.íl e;mprezíl,. 
~. C,O\fl~ça,l!,d'? p~h~ origem. ~· !lty_mologla d.a plll.ll..VIia, CltAss.iqQ~,, 

direwos qJbt; v.ell\ t;J.as c;lqsse.s, e!D. ~\!e Q& o}d.ad~p~ rg~<!OOS e.s*a" 

v.am dis.tr~b.qi..d~w Pm nçoporçãg de· s~u~ c~gedl}e!i., ~- .1\ulq Ge,!.li~ 

nQ J;.J.~. "'. ça,p~ 1.ç. ·d~s SU§..s · :N;git:~s· .{J,tt~eq.s p~;~~ ~!l~Or{JI<\ <fUI':.,.,.., 

Çlassiei dit:eb.an.tu.r:· non omrne~ q,ui in cl~ss_ibu.s e1'o:n,~ ' · sed p·r,i,fl\'ª 

tantum cljlss.is h~nines ,. CJ<'W ce~t:~t7~7< e.~ v.igin.ti q.ui;rr.q'!Ali 'IJI.Rlig tgrii!J 

amplius censi e1·ant. Infra classem autem appe~l.abani?!ll-·· , s.ecttn.• 

dre classis , caterantmque omnfmn classíttm , qui mino1·i summa 

mTis fj_'li!Q..l.f!- ~~~a. i(ia;i. c.en.~e,lw.n~u~,, 
Donde se vê que a pdmith'a significação da palavra Classi· 

c~ fQj paradesigna,r çl,'.entiJ:e, O,'l,cidad~o)l, ro~anos, os.da J..lh~lasse, 

que ~;r,í!t ., q. meMP.lO qu.e- ~i~etfo,, o~. hQ>I.!IJ!:~ _çle; pia~~ qon:~ na. ~epu~ 
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h!ica por 'seus 'cabed~;~es &.c.- Daqúi por extensãQ• se appHcou Q 

mesmo voaabulo pava signiticar os escri ptores, que na. republica 

das letras se avantajavam aós oQtros assim no .cabecfal da scien

eia:, como no cõnheeimento e reoto uso da lingua; em que es

creviam; ejá neste ultimosiintído o toma o mesmo AuloGellióf 

quando no Liv. 19. cap. s, _tratancdo de certas questões gram

rnaticaes diz- quawite an qua~lr~gam et arenas dixet·it c coho1·te 

illa duntaa;at ant'iguiore l vel oratonmt dliguis , vel poetarum , 

id est classicus adsidu~ts que aliquis sc1·iptor , non p1 oletarius • ..-... 

E para cabal intelligeucia deste loga11. de Aulo Gellio, lembre

rno-nos que elle já no Li v. 16 cap. 1 () tinha explicado q.uaes eram 

os assiduós e os ;n·oletflrios, di?.e-ndo- Assiduus in XII tabulis 

pro loc~tplete, et Jacile murms Jaciente, dicftus ab assibus , id est 

are dando, eum icl acl tempera 1·eipulJlic:re postulanm.t: aut a tn~!" 

ne1·is pro famil·iari copiajaoien.di ussiduitate. - P;·oleiliJJrii appel
la!i sunt qui ve1·o mtllo , aut perquá'11·~ pm·vo rere cefu~l!antlt ·r .• . , 

A mune1·e qfjicio gue -p1·olis tdencla! appellati stmt, gtwil éum' re 

familictri parva m.inus pos~ent. retnpttblicttffi jUrai' e, sobolis tamcn 

gignen,lre copia civitatem f1'eguentm·ent &é. 

Lá veem ou ftos, ~ue di~cotdátn desta exj1licação 1 e diten1 

que Classico vem sim t!le cldSse l mas de classe 1 tómada na lld· 

!!epção, a que foi levada ém rMiãó das cla~:ses, eti1 que o·s meg;. 

tres nas- escbo}as distribaern 95 discípulos. Para istoteem a àho·~ 

lllf~ão d-e Quintilhmo l quando no Li v. 1. cap. 2. De ONitm·id 

l1tstitutio1te tr-atando da prafercnoia dás eschólars publiGas sobre á 

itJst>rucgão de portas 81 de11tro, diz- ......... Noft inuUle11'1 séio se1·vatum 

·e-sse a p1'·cgceptm·ibus meis mor~m , qtiÃI óttm pW11·os in clásses dis• 
tTil5tuir'an•t, o-rclinem clicertdi secttttclítm 'IJires ing'e1~ii diibant; et ita 

sttpe1·ion~ loco guisgtee declam.abat , ~tt pY·axJeàe1·e Frofecltu videb~ 

tur. Et:tr.obis ingens p-alnl;(Econtdntio-• Dttlfere ve1·11classem m~tltci 

pulchen·imttm--- E assim naste sentido dizer Attcto1'es- Clássic-ós, 

é O' meS'mo que diz-e-r; aquelles que, por deverél'n servir de mO· 

deHo-, s-ão por iss& ee-m pr.e-fe-r-eneia esHGlhidos- pa-ra a: i-nst-rueção 

da; meoidade nas esebolãs·. ' 

Mas seja destas q__u'a1quer q,ue for a opini~o, que se adopte, 

ác~trca da et.ymO'logi.a- da pnla~ra. Olassiqos, é certo que f!l!tl e."~ 
lllll-
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pressão vem seinpr.e a significar a mesma cousa; isto é , os Anti· 
i ores mais insignes na pureza da linguagem, na propriedade da 

-frase, e na elegancia do estilo . 

É por tanto claro que uma nação não pode dar A ·ttctm·es Clas

sicos, em quanto a sua civilisação for ruue, e pouco poliàa; P.m 

quanto a vida social, e o commercio dos homens forem limitados 

·e em pécidos; e não tiver chegado a um alto grau de cultura a 

:razão e o entendimento: porque s6 a }lar, e de mistura comes

'ta cultura da razão e do entendimento, pode florecer e prosperar 

-a linguagem , e ir ganhando, quanto lhe for possível, os tlotes, 

de que depende a sua perfeição. 

· Estes dotes são (como nos ensina um insigne philologo de 

nossos dias n'uma obra -preciosa, que apenas anda nas mãos de 

nlguns curiosos, mas que desejaríamos fosse lida e meditada por 

:todos os que se dedicam ao estudo d'usletras) (*), e~tesdotes, di

zemos, climsistem em ser - 1.0 clara; 2.0 copiosa; 3.0 breve; 

4 ,0 conente e fluid'a; 5.0 viva e veraatil. 

Para que na linguagem se dê a clm·eza cumpre 1 .O que ás 
palavras se liguem sempre por todos noções fixas e bem deter

minadas; 2. 0 que se fixe o numero das significações de cada um 

daquelles vocabulos, que podem ter muitas; 3.0 que nella haja 

a maior regularidade possível na derivação e com posição dos vo

cabulos, na syntaxe. e collocasão ~os mesmos, e por tanto nas 

inflexões dos v oca bulos declina v eis.- É copiosa a 1inguagem, que 

não carece do cabedal _de vocabulos necessario para os fins sobre

di tos ; e que quando lhe falte possa suppril"o antes do seu por

p rio fundo que recorrendo ás linguas estranhas. - ·SeríÍ breve 

qnando ex prima o maidr numero de ideias pelo menor numero 

de vocab ulos.- Cor1·entc ou fl'uida quando for de pr.onuncia tão 

facil qne fa tigue o menos possivel o orgão oral de quem falla; 

e oS' sons si mplices de cada palavra possam ser distinctamente 

percebidos por quem ou v e , depois de distinctamente profe ridos 

(~) ~Voticia Snccint'a dos Monument os daLiu_qua L atino, e dos Snbsi· 
1l-ios neceMal'ins pil1'1l o es tudo dtt mesma; por J osé Vicente Gomes <leMou
r n , pro fesso r ll a lingua greg o. uo R . <Collegio das Artes da Universidade. -:
Coimbr.a- Na R eal Imprensa da Univers idude. - }812 3 . - iL l'u!. 4. 0 
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pelr quem falia.- Viv a quando ,retrátar com a maior viveza as 

imagens dos objectos, e com a maior sensibilidade os sen'timen.,. 

tos do espírito; vena.til quando tiv.e,r cabedal apto para todos Oll 

estilo,s. 

Será pois Olassico aquelle Aucto1·, que ou conconrer para ele~ 

Var a ·sua língua' ao maior gráu de .perfeição em cada um destes 

dotes, ou souber. servir-se rectame·nte de lia já aperfeigoada, pra.,. 

.tiçando sem mancha nos seus escriptos (como dissemos) apure~ 

za da linguagem, a propriedade da frase, e a elegaucia does

tilo. - A pureza da linguagem, pªra não usar de palavl'as ou es

tranha~ á lingua, ou reprovadas pelo 1\so razoave!.; e ~vit~r as,. 

sim os barbarismos, archaismos, e solecismos. - A p1·op1·iedade 

da f•·as~ para q,ue cada ,id·cia seja e:;,p~.;imiçla pela pa.Ja~ra ou fra

se, que mais propriamente a r~presenta ,J a fim de que o ouviu-. 

te ou leito, possa cahªlmente entender o p·ensamento do A.ucto1·. 

- A elegancia elo estilo para que as palavras, .escolhidas com as 

condicções das duas regras antf!cedentes, sejam disposta~ por tal 

ordem e prÕporção, que indiquem na mente do Auctor as ideias. 

arranjadas segundo as suas mmis COI'\Venientes e luminosas rela

ções. - É com pouca differença isto mesmo o que o nosso Anc

tor entende, quando nesta part. a pag· .. 7. , falla•ndo de João de 

Barros, diz que o leitor- adrnirm·á nelle uma tal abundancia 

de te1·mos, cheios. de prop1·iedáde e energ·ia, e uma tal affl~tencia 

de expressões ge1;ttbinas , nascendo .tudo de tbm. estilo cla1·o e C01Tec.

to , que jamais se animará a negar-lhe o j:asto tit·ulo de p1•imeiro 

mest?-e ela ling~tagem po?'i.ugtteoza .. -

Porem para chegar a p.os.suir estes dotes de Auctm· Classico 

não hasta c!Jllil ar a razão em abstracto, é preci~o juntar-lhe a 

pbserva.ção do mundo positivo . - O alemão Sujzer, que no se

culo passado escreveu uma Theoria geTal daJ Bellas Artes, {\qual 

os Auctores do Diccion. das .Scienc·ias foram buscar o que disse

.ram a respeito de Aucior·es Classicos, exprime-se desta maneira: 

-O espirito d'obse1·vagão, p1·imei1·a q,ualtclade d'nm A uctor Clas~ 
sico n:ão se adquú·e po1· meio de esludos abstractos , e não se,}in·

ma nofundo cl'~tm gabinete. E' no mttndo P.o.lido, no meio dos 

negocias , e pela commwnica!>a:o elos homens , qw: stio do!aclos d~s; 
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te talento , ·que aquelltJ espü·i.to se opeljeig/J(J,, A sociedade , m61'

mente 'a que se oecupa ~~e g;·andes objt·ctos, em qt~e ~o elas asfacul- _ 

tlades do entendimer~to ~eem de cntra1· em ac~ãó, e se désenvolvem, 

· com rapidez; em gue é preciso n'um volve1· cl'olhos ab1·ar;m· ;,m 
~vande numero de cons'iclel'êtf$Ões, e pensàr solidame1'!td sent te1· 

tempo de t·eflectir com met!u;do ; esta sociedade é a verdadeira es:; 

chola, em que o espirito aclquíí·e a forga , a co1·agen~ viu'onil, c 

"tZ segunmga, que jol'mam, um A uetór Classico. S6 um genio fe

liz é que pode prog-redir sem este auxilio , o s6 a este é que a lei

--lM7'a dos bons A'l.tcto?'es pode vale?' por '1.1tdo 'o mais .'- Não nos 

deu novidade o 1ilemão, q•ue já um seculo antes delle tinha es

cdptÓ e dado á estampa o grande po;tuguez 'Vieira, nã approva

são d'a 3.a parte da Histó?•ia de •S. Domingos' q·ue A m·te de 

jalla1· com própriedade em tudo o que ab1·aga uma húto1·ia , não 

-se estuda nas academias das sc!encias , seniio na unive1·sidrJde do 

mundo. 

Não concor.dam os nossos crtticos em quaes sejam nomeada
mente os Auctores e Obras, que deva·rn entrar na I ista dos Clm

sicos; nem tão pouco nos limites da epocha, em que aq1lel!es Auc

tores e Obras se devem procurar.-E' verdade que os ultimos 

tres quarteis do seculo de quillheritos, e o primeiro do' de seis

éentos, foi a epocba ém que a liugtiã portugueza ostentou em 

grãu er~dnente os dotes da perfeíta 'ling·uagem. E' verdade que 

·antes daqueÍia epocba era mais rude 1 e menos poHda: e que de

pois della se de.teriorou assim na genuinidade dos vocabulos, co

mo na Hzura e graças do est1to. Nlus nem por isso se segue que 
os escriptores quinhentistas, s6 porque o são, devam ser reputa

dos corno óraculos privativos da língua portugueza. -lleJo que 

nos toc'a, estamos persuadidos que, seja lá qual for a epocha, 

em que um Auctor tenha escripto; seja elle de hontem, ou se

ja dos seculos passados; será com justiça reputado pot •Cf!assic6, 

isto é' por mest're pf·atico da l'ingua ' todo aquelle' que . souber 

servir-se dos ddtes prbprios da perfeição della com as ~bndiçôes 
a pontadas da pureza, da prop~iedade, e da eleganda.- E assim 

terminaremos estas obse~vações d-a mesma sorte que Plinio, o 

moço, comesou uma carta a ~eu amigo Canini'o, récommendan· 
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do-lhe a leitura de um Auct,or moderno- Su.ni e.viis, qui mi1·er 

antiquos ; non tmnen , ut guidam , tempo1·um nostrorum ingenia 

de.çpicio. Nequ'e enim qt.tasi lassa , et ejfreta natw·a, ut ?tihil jam 

lat6dabilc pariat. ~(<li} 

Nesta mesma .Reflexã6camette o Auctor à uns injustiças, bem 

pod~ ser que involuntarias; a primeira por omissão 1 a pag. 1, 

quando ao ac·eusnr o estilci dos antigos chronistas, nãanexce ptua. 

Fernão Lopes, o pae da nossa bistoria, que em seu dizer, apesar 
de muito distante da bt!Ueza dos bons quinh~ntistas, tem certa. 

energia e pr-opriedade , e um toqme d'elegancia na sua s·i ngeleza1 

qu'e o éaracteTi"sam e11tre•· os se·us ct5ntemporaneos e súccessores; 

Q.uant'o ao sen mcri1io como hist'oriador está hoje 1\econhecido ., 

e j á tinha di:to ha annqs 1,u:n dos n•ossos· melbol'es ·críticos, F . Dias 

43-omes, qué Fernão Lopes foi elos que na moderna Europa me

lhor sou Leram escvever, a historia .--'A segunda semrasão a pag. S. 

é tarilbem contra ou'tt<fnosS'o historiador, Fr,. Antonio Brandão, 
d"i'g;no td~ ãltó apre9o por muita e acertada investiga:ç!lo e pon sea 

bem juizo, e que af6ra estes dotes não vai mui longe de Brito 

em proptíiedade e puMza. :Bríto esc!!evia com elegancia , é verda• 

de , mas teve a fortuna de começar a: Monm·oltia Lúsitana ; e 

ainda que o que escreveu della seja o menos exacta e importan

t~, tal fama cobreu que era mui vulgar a:o taHat-se na Monanpâa 

cib·- l<l immediata:mente, q.ualqucY que fosse o tomó c lhe não 

perlencesse : a Chronica de Cisfiet· er-a outra abo~ação do bello es

tilo de Bl'ito, e daqui nasceu <jue com mais ou menos rasão 0 

preferiram S'empre aos sem continuadores'.~.!): injustiça commet

tida. contra Brandã'o é nes<te lagar mª-is•flagrante, porque· a h i: mes• 

mo é cifaila uma· passagem de Severim ,de Fa't'ia que elogia Fr. 

Bernardlil', dando•o poiL mode,]o·de lingt~a.gcm tÍ juizo: quanto á. 
pri:mei,ra de ce~to ningu'em lhe desfolhará: a corôa,. mas quanto 

ajuil!o e·c,·itica tem hoje o l'ouvor dado pelo chantre B'Evol'a gran

de: r e·ba:i xa.. 

(•) Diz que sendo d,Qs .qneadJlti.-a,vlfm os antigos, nem por isso ' clespre
sava os bons engenhos do tempo delle, nem r~pntava n natureza tão cança
da e exl\aut·ida que já não poàe·sse proélu.zir causa capaz e cligna de· louvo>t. 
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Á REFLEXÃO .2. 3 - Sob1·e o mo de vozes ar~tiqüa'das. 

Qúando o Auctor escreveu ainda reinava o demasiado es.

crupulo dos que entendiam qu.e certos vocabulos não se admit

tiam em discursos 'graves, ou ·em V:eFsos soh>re serios assumptos. 

O -seiscentisma foi o p.recuitsor da decadencia da pur.a Linguagem 

portugt~ezat: os home11S que então. metrificavam (e havia, 13m à pra

ga deUes, nenhum das quaes passará á posteridade.) litmitaram

se ao uso de um certo numere de palavras, que empregavam pot 

canta e medida, apou.caram as formosuras do idioma, cercearam~ 

lhe as galas, d>i-minu·iram-lhe o cabedal , com que Fr. Luiz de 

Sousa , Barros, Vieira, e outros que ve11dàdeirameute podêmos

ehamar Cl•assicos , osténtaram riq-uezas, CT)Ue hoje vão deseuter

:;ando, e descobrind.o novamente polidas, as poucos que se esmeram 

em fallar portuguez },ivre tanto d~ arcbaismos como de Íni'\OVa

sões desnecessarias ., abundante eín termos !!iCll.UÍllOS e expressÕe~ 

:facundas e propFias. Nessa epocl1a de calam~dade-- pa1·a a·~lingua 

e tarnbem pau o progr.esso intellectual, as metaphoras violentas 

.suppriam ideas , e ' meia d-uzia de palavras sonoras a copia da dic

são. Condemnados estão ao desprezo os escripto.res da lingu~ frei

T.atica, e ninguem se lembrrurá de sa-cudir-lhes o pó e traça que 
•\ 

os r6e. ~ O escri-ptor imagineso, ;fecundo, conhecec;lor dos segre-, 

dos da sua linguagem, dispoem desta a.seu bel prazer; tem seus 

t oques originaes ; agrada , convence e com.move , segundo a ma

iteria do seu discurso; e as palav~as, que em outra boca pare

ceriam improprioas,, sabem da sua com a fo:rçar ou com ,a ·g aça 

convenieute ; sempre bem · parecem onde elle as poz , e não 'h a 

."Juem· se lembre de as•reprovar por obsoletas ou ,pol! triviaes. Es

ta é a creação do genio, que adapta os materiaes ao edificio 

que levanta; e JJ6s uão •tiwe'mos um engenho cteaàor na desgra

~ado_ tempo do seiscen.tism0 .. Na edi.f}caç.ã·êil rde um, murro nãé sa

bem obreiros imperitos ou negligentes escolher as faces c a's qui

nas das pedras, e ajusta-las sem deixar vãos ou escabrosidades; 

·mas se o mestre chega a ergu~-lo por sua mão, ao lanço que el

le acabou poqe deitar-se o nível que a obra 'é' pe'rfcita. AlssiUl, 

. ;i,CO~I~ece q.o escri·ptor. e~imio; de · todos os materiaes, l ~·nçar mãQ,. 
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:mas ande elle _os colloca é qúe outros não as saber-iam asseutar . 

-A clistincção entre palavras prosaicas e metricas não é exacta . 

Pelo que respeita a vozes antiquadas algumas ba que o uso 

dos modernos escriptores tem acreditado, e· a propriedade clellas 

lhes deu cabimen~o. O bom juizo do nosso Auctor luta com os 
preconceitos do seu tempo, que 'tinham desterrado muitos ter

mos expresshos, de cuõa su.pre,ss&o se lastima •. Veja-se o que diz 

de- qtteixume, esquivar, dissidente ,jeitru1·a, g1·ey·, sobrecenho, 

e outros vocabulos tão necessarios para variar a frase, e que a 

moda então reputa;va antiquados: não duvidamos hoje empre

ga-los, e assim outros muitos, em que actnalmente ninguem faz 

reparo; por exemplo : - clerTadei?·o , delonga, doestm· , atavio 1 

embai1·, escudm·, esmolar. Notempo doseiscentism0 dequeain

da em vida do Auetor havia resaibo, proscreveram-se palavras 

com a estulta di'stincção de ·termos prosaicos, ou metricos, e 

alem disso chamaram velhas ou plebeas a .palavl\as, sem .mais. 

sentença do que a tyrannia da moda, que por então imperou no. 

discurso escri pto ou pronunciado, como hoje (e sempre) dieta leis 

no vestuario e nos moveis. - Palavra verdadeiramente velha te

mos n6s que é a que foi substituída por uma ou mais palavras 

de maior euphonia, graça, e força d'expressão, e po.r isso não 

convem re;uscita-la, p~incipalmente seu do tão obsoleta que ho

je careça de tradugção. Palavra plebea chamaremos aos termos 

cholos da gentalha , que ninguem ati·na donde vieram, úin.guem 

~ahe como se escrevem , e q1ue , o· peior de tuàg, lembram cau

sas torpes e obscenas; o sig·nal caracteristic.o para as drs.tingui•r é 
llotar se as pessoas ho·nestas as proferem ou não. 

Adduz o Auctor ·outras palavvas nesta .reflexão, que não ca

biram em tanto des•.Jso, como pode do seu dito· suspeitar~se; por · 

exemplo, cornpanlta, é cem o os pescadolies das nossas costas ma

ritimas designam sempre o todo' da gente de se.us bateis.: c6n·e- . 

go por levada ou jorro de aguas para regas é usadissimo ; na lin- • 

guagern geognostica pódé suppdr o thal!veg dos alemães; abran

ge. a sua significação cortes -de terreno para escoantes, e se em

prega como termo de mineração. Ernbm·as, jallecc1· p0rJaltar, 

feros p\lr ameasas) gal01·doa1') lide e ~Ottfiania , S.~O ao presente-
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vocabulos múi acceitos, t>m que não lia quem faça repa~o; mcs" 

caba1· nill§Uem düá , porem mcnoscabm·, ass'i1m como menospre

sa1', está em voga . 

Parece-nos que o Auctor se engana quando diz que hoste nos 

Classicos significava a1Taial:, c11emos que designa bopa no com

bate, e a1·raial o alo,iamento do exe~cit0 na guerra. 

Tambem ·se equivoca em dar por antiquado lasso por can

gado, e mais ainda em dizer que se us-a somente na acepção de 

cousa j1·ouxa, mal l!pertada, porque então se não escreve como 

o Auctor ' aponta, mas sim la,vo, seguindo a etymologia latina. 

Ti·moneit·o, auétorisada por Vieira, é pala,vra que a lgnns to• 

mariam hoje por gallieismo, dofrandez timonier: venha um vo

caoulo só qme designe o ma.rinheiro de \governo' ou honwmt do 

leme! Os nosso~ antigos escriptores estão cheios de vooabulos oriun

uos provavelmente uo provenç·al que soariam hoje. como outros 

tantos gallicismos. D. Joã·o de Castro escl'eve~J no Rotei·~o do Mar~ 

roxo (sem precisão, é verdade~ di:1s AeFenos ejolizes. 

Á REli'L&xi\.o 3.3 - Sobre palavt·as de auctoridade t!IJUiVoca 1 

e á 4.3
- Sobre as vozes alatinadas. 

Estas duas reflexões são de toda a obra aquellas em que oo9 

vemos necessitados a ir·d'encontro á maioria <l;as decisões do Auc~ 

tor; devem porem coRservar-se na integra do· texto para utili

dade de quem alg~o~m dia in·teptar a his'to.ria da nossa linguagem; 

:rrovam ellas de sob):1jo as ~deaes falsas o restrictivas que aind<l nã'o. 

ha cem an nos cor.ri.am a respeito do uso de voeabulos, qu~ S'e-" 

ria irrisorio cond:étnna:r agora .. -llor exemplo reprcrva a pala

VYa- a:Uestm· , qlTe é termo uecessario, para o que veja-se a diif~ 

fe~eaça entre este ·e cet·tfficm· ne 2.0 tom. do Eilsa•io· Cile SJ~noni· 

m>vs· pag. 114 pelo :E~ . Il!O Sr. D. F rancisco de S. Ji..aiz;- poertl 

em du.,ida 1nencionado e menciona~·, quando em outras purte~ 

mostra sentimentO', e com rl1siío, de não formarmos de mu•itos 

non1:es os verbos cerresporrdentes . N estê caso temes nun5Jâ:O que• 

é de Oamões; e ao p11es·ente. o u.so do v-ermo q.u-e é geral. Se é 
das si e~- e'ltel·gia ,;_ pur({llle nãó admHte o apjecti vo• energico ?.- , 
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Se adopta immunidàde por lhe achar seguros. exemplos; como 

ulí.o quer im•mttne, que vem da mesma fonte latina ? -

O q ne mais nos admira nestes capi tuJos é a contradicgão com 

q\te pQr 26Bim dizt>r se·lançum f6ra vocabulos que a seu favor terra 

auctoridades, que o Auctor produz, e não de inferior nota ; ao 

passo que se acceitam. oatroa com iguâes condisões, e ás vezes 

com menos necessidade; v. g. não é l'E>jeítado evento por sucàs

so, porque o disse Brito e D. Francisco Manuel, nem desídia 

por pregui§a, ·pm ser de Vieira, nem Jn-odito?· (trai~lor) que é 

do mesmo oradoll' nem prote?'VO' porque é de F r. Luiz de Sou. 

!a' nem prono (incli?iàdo ou rn-openso) que vem em :Barros &.c. 

'--e quer-se ex:·pellir do uso os seguintes- empallidece1· , que é 

de Franco :Barreto, cPt:ado pelo Auctor, e que . nos parece tão 

classico como ema1·ellece1·, ·que ré de .Arraes, e que o Auctol' lhe 

podia contrapor; se bem que entre os dois verbos se dê ·a d.ifte

rença que vai da côr ama)'ella á côr pallida ou arnareÜo-esbran

quiçado ~ como observa o illustre Auctor do Ensaio sobre os Sy
nonimos, ~Escolho não s6 tem a auctoridade da Malnca Conq. 

tem a da l!Jneitla pm·t. e as dos 1nelhores escriptores modernos. 

Em justificar pH>ndas com a auctoridade de Vieira mostra irre

solução, d,e:veria povem ·temar rpattido contra os excessivamente 

escrupu'l-os0s, cemo fez a pt6 da palavra empn1go. Se necedade 
é voz 'casteUlana, muitas temos dessa lingua; o que nos admira 

é que o Auctor não visse o uso que de lia fizeram Barros e F r. 

Bernardo de Brito nas fr11ses, que tra.z Moraes.- Lhano não se 

emprega s6 no estilo familiar. 

Em vozes que immediatamen.te derivam do latim ajnda maior 

~o ailr>sardo e coutradicção; se não refuta algumas que acima 

aponta1nos, nem tão pouco messe, nifario, conspecto, st<bita.neo, 

p1·evio, in.Jla.do, intemera6o, exinani1· , reciproca?· , vaca·1· por 

occupqr ~c. c@m que fu11damen1o rejeita termos tão conven~en

tes e ne~:essarios, como e:dt'!lmct!;ão, longinquo, longe1.>e
1 

p1·ema

~1·o, ig1wbil , implume, p1·obo , profugo , p~tdibundo ,.jmgor , e 

outros muiros, que por- otrlem aJpbabetica p'rocurará o leitor? .•• 

P~rque n·ão os achôtt c·m escl•iptol'es tid-os e havidos pm· Clas:;i

cos: ....... e G&mo em-iC!J:uecenun enes a tingtta senão tomauclo do la.~ 
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tim u":l sem numero de termos?- Porque só a·pparecem em poe· 
tas: -já dissemos quanto era futil este joeirar de palavras; co• 

mo se não houvesse prosa gra~e, sublime, e tambem harmo

niosa. E demais, quem haverá tão lido e de tão segura memo

ria que ouse · affirmar- não vem n'11m s6 C'lassico esta palavnz. ! 

-Por exemplo: diz o Auctor. "Ignobil encontra-se em livJJos 
cuja auctoridade não faz peso . ;, Só para o verso lhe concede pa

tente: e aqui a temos auclorisada em prosa noDiccion. de Mo

raes! Paupen·imo tam bem s6 em poesia o tole ra; e ~is o super

lativo na prosa de Amador Auaes, e o ad verbio paupc1"7'ima
mente na Chronica de C.ister por Fr. Bernardb de Brito! Jnvio 

não é só de ·Godinbo é tambem de Arraes: - " F1•ago1· (diz o 

Auctor) por estampido do raio é termo· de que s6 nos poetas se 

acharão bons exemplos e máos na prosa·." l\ias Duarte Nunes 

de Leão o disse de uma catarac-ta, e Fr. :Bernardo de BrJto o 

disse do mar; porque se não dirá do tr.ovão?-" Prote1·via e 

p1·oteTVO (vid. a pag. 56 deste velume) podel'â -ter exemplos se

guros, porem ainda· os não achámos." Esqueceu-se o Auctor que 

11a reflexão antecedente (yid. pag. 37) auctorisára p1•otervo com 

F r. Luiz de Sousa : alem disso as ci·tações d 'exem pios seguros des

tas pala v r as (como as acima) procul'em-se IW Diccionario de Mo

raes, obra facil . de consultar , e as que por A começarem no vo

lumoso 1.0 tomo do Dicc. a que a Academia deu principio. 

Á REFLEXÃO 5 .a- Sobt·e gallicismos &c.. '" 
, .. 

Manifesta-se em todo este capitulo a critica judiciosa e pru
dente do Auctor: ·concorda elle sensatamente na~a<:lmissão devo

zes tomadas de alheias Jinguas, quando a ne{!essidade as recla

ma; e tem sofueja rasão , porque o contrario seria petbender que 

uma língua viva ficasse estacionaria como o latim e o grego an

tigo; e gue os termos concisos e preprios , introduzidos pelo pro

gresso das Scieucias e das Artes, fossem substitui'dos por circum-: 

lo.cuções inexactas e muitas vezes ridículas . O Barão de Bíelfeld 

ua sua EnGclition únivenclle motejou dos termos latin~;~s, para 

designar, por exemplo, uma peç11 de artilharia, .. uma cabellei~ 
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l'a, alguns trastes de uso: maior motivo de riso darão hoje -os 

que pertenderem verter á quinhentista a linguagem scieutifica, 

a industrial, e tambem em muita parte acommercial, do tem

po em que vi"vemos.- Adquire o homem gradualmeflte' no de

'curso de sua vida ideas, e noticias: e uma língua que é viva, 

porque a '1ai fallwndo um povo, não hade adquirir vorabulos pa

ra exprimir e designar ideas novas, e novos objectos, que as pre

cedentes gerasões não conheceram? .... Diariamente o progres

so intellectual cnmpea sobre o pedantismo puritano. Guérer re

presentar uma idea por certa geringonça de palavras é su'ffocar 

essa idea. , ou faze-la ininteUigivel.- Não se entenda por isto 

que admittimos os gallicismos, italianisrnos, e anglicismos_ des

llecessarios ; e de proposito fazemos enumeração destas tres fon

tes, su.perfluas até c~rto ponto; porque ·é hoje moda reparar s6 

em gallicismos, alcnnhando ás vezes termos que o não são; não 

se fazendo cargo a critica de outros igualmente reprehensi v eis , 

como fashionable, · lto?'Se, &c. que com pouca dilft!rença na ter

minação ternos ouvido em conversações, e que se os tolerarem 

cedopassa·rão par-a alinguagem -es.cr ipta. OnossoAuctor dizbem 

que ha dois partidos, ambos excessivos, umque nada perrnitte, 

havendo precisão , e outro que tudo abraça, ainda sem necessi

de. Quize rárn os qtte elle fosse mais diffuso na materia; -porem 

11ão nos pêza porque já. temos bom auxiliador no Glossâ1·io (<!>) 
pelo Ex.mo Sr. Patriarcha ele i to: oxalá que o zelo da lingua pa

tria suscite alguem que tenha cabedal e vontade pa r~ ampliar 

~ste proflcuo trabalho litterario; e já. que atormentados nos ve

:llos com traducções do francez, tenham os que de futuro as inten

:arem pilot.o que os .livre de naufragarem. 

O..uanto a certas palavras que o nosso Padre Freire apprc

Senta como reprehendidas pelos cztltos do seu tempo, vemos que 

llão ha para o reparo fundamento. Bellas-Lettras , e Bellas-Ar

fes devem dizer todos; e porque recusa remos o epitbeto de bello 

ás causas que o são por sua natureza? Era preciso que a líng ua 

_(• ) G l01isario das palavras e plt?·asns dtt lin,qua.franceza, q·uc por dcs
etnrlo, i,qnormtcill. on necess-idade, se temint1·oclnzülo na locuçáo p01't1/,guc
za '~~·-PI'imeiramente impresso na Collecção das Memorias da Academia; 
·depois separadamente n'um "o!. em 4. o · 
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fosse privada desse adjectivo: como antes lhes ch'amávam; Boas~ 

Artes, uão se exprüne bem a idea; com effeito h a cousas boas, que 

não são formosas. Quem du vidaJJá dizer- belle-r.as ela eloguencict, 

sendo bellczct um vocabulo que se applica 11ão só ao compos:to 

pl1ysico, mas tamhem abstractamente no sentido metaphysico? 

Digam embora que se em prega por analogia , ou no sentido me

taphorico &.c. mas hade usar-se apesar dus' perluxos. Pcio qne 

respeita a bom gosto não ha que reprovar, porque cliscel·nime1t

fto, e juizo não dão o equivalente significado.- Cha;rldtão tetrt 

a aucluridade de Fr. Luiz de Sousa 1l<f Historia da Religião Do

minicana part. 2, Liv. 3. caP'• 7.; e não falta~ão mais a quem 

as procurar.- 'Viajar~ não sabemos como possa dar-se , a nlío 

ser por peJJ·eg1·inM· : o uso adaptou no mesmo se'ntido viagem sem 

esquecimento total de peH~gri·naguo.- Manobt-a, éomo· terma . 

militar e naval, já nãO' ha quem o desaposse.- Inte1·esswnte crê

mos que não é digno cle excomunhão: boa mania é ter-mos os 

verbes, e recu~arem-se os patticipios, fazendo aqnelles defecti

vos á força, porque 11 'um livro sebeflto, o o roido da traça, &e uão 
eilCOil trou essa nattwal deseendencia do verbo f- A pra~-nos mui• 

to e muito a opinião .do .nosso Auctor', que nem seque\' se a•ni

mou a reprehender susceptivel e 1·esponsavel, quando reJeita ou
tras palavras, de que não temos necessidade: pois assim mesma 

mscept-ivel tem bom substituto em capct~: v. g. po1·to capa::. de 

Tecolher tantos navio>. 

Á REFLEXÃ-o 7 ,a_ sobre synonimos e dijfe1·engas de pa·la'in·as &c. 

A ma teria com que termina esta primeira parte ~de sum

ma importa!tcia para. quem deseja escrever com ac-erto e clareza, 

o que não é pos&ivel conseguir-se sem escrupulosa proptiedad'e clé 
àicção : o conveniente emprego dos v·Gca.hutos faz pel'cept:Íve'l a 

oração; cem palavras- de sentido· mui lato ou ambtguas !ficam as 

irleas confusas. Por isso o nosso Auctor pôz diillrgerrcia em da:r 8 

~ste artige do seu livro maier exteF!são, e a\.ndac <p:le impe~tfeito 

é mui louvavel o seu t'<t·aballí.o, porque os critfcos anteí'Íores d~ 

tal 11ão curaram, -Em nossos. dia·s aleansou. a ii.Ue11atu-ra pati>ÍlJ 
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um 2Ubsidio- :valiõso na obra que seu mui digu<J Auctor modes

tam!l.nte in titulou- Ensaios sob"f'e algttns Syum~ir!Los da Língua 

Padug'l~eza. Este livre em dóis tomos ~Kozando já ·o pri•meho a 

honra de terceira edição) é indispensa:vel aos escriptores aprimo

rauoa. Na pri'lft~çã_o eip~ndem-,se. rasões tão. sizu.das e dignas de 

maditação, tão npptopriadas á materi<l< ~!o pr!!sl!nte \\olume, que 

11os. pareceu de · necessidade estampar a:qui alguns extractôs . 

...;,:_ •••••• Sendo incpntestavel qtte o prag'resso da rasão hu, 
mana en:i qua·lquer rama das s~ieucias depende essencialment e 

da exacta preci~ão da. liilguag.em , ·e ~ue um diccionario Lem 

feito de iêliom.a de q~talq uer nação é o mais certo demonstrador 

do grau de perfeição' a que tem chegado nessa, nação os conhe-· 

ciment!i~S u.teis :, çlaro está q·u.e neríl aquella precisão se pode al

CaNçar se_m serem bem de,terniinadas as.dlfferensás, ás vez.es q:ua~ 

§i impel'C.Ilptl:veis, qllie ha eatce 0~ yocabulos ;reputados por sy

:nonimos ~ nem este diccioi\a-rio s.e poderá jamais dizer bem feito 

sem que ne1le se notem e-sS:as dilferenças ••..• ~ 

"'remes na 'I<E!rdade muitos ~iUustres C1assicos, que na ida

de au11ea da. IJossa litterat~:~ra. escre:veram. çom p~~rez-a e elegan

cia,. e •até COIJ:l suffici:en,te pe~>piouidade e n.es tramsn1.ittiram elll 

seus escriptos muitas riq ueza&. da linguagem patria: mas não ti

:Yemos en-tã"o , uem teroos, tido até Q p J<esent;e ,, abu-uda.twia de sa

Pies que· es~re\\essem na li~g.ua part11gueza abras scientificas e 

dida€)1;ica;s, <Ym que lhes fosse ~ecessario dete-rminat e· fixar com 

todà a precisão philosophica o val.or e &i-ffereaga:s dos vocabulos 

sy.noni.rno!ii , ~em ~ue ptH esse mod.o n0s dei~assem lil!! subsidias 

nP.ce.ssa·r·ios Jla r a e. h>e~ desempenho. do · tlOSSQI assu,mpto-. 

"Em todos os tempes parece q~Je a .er•iação ou ves·lalllração 

d_a; ~ittt.e·~a.t4ra- ~ hellasl-aites tlloll'l prece.dido, á da:s spie11cias seve

~as. e e~ae-ta~; e-esta lei '_(1:1-e se oh>serv-a na'hi&toria litteraxda das 

na·çiiies: sahias, ab-ra,t~geu tambe-m ao noss0· Port~:~·gal. 

"Meiherol!l!~se liOS Eeiuades dos. senh.ores- D. Ma•nwel e D. 

Jieãe 3 .• 0 a nos.sa H·ngua.; cl!l!lti:\\pu-se- com- gra~ule· esmeFo a poe

sia nacion~~>1, a, eleqaetJda, a hiSJto,·iía ~ e outros ram.es.. da li;tte

rca-tura; mas as seien.cias., q lll:e· eos.1mmi\imos chamar ma<ic:r.res, fi

earam no mli;Ell'Q eJS:tatde, em que entã lill se acbava<m- geralmente 
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em toda a Eu.r0pa; e oa progressos, que logo tlepoie começaram 

a fazer em algu•mas nações cultas, não poderam superar os re· 

dobrãdos obstaculos, que em Portugal se pozeram á sua intro

ducgão. 

"Assim a lingua ganhou muito na _abundancia de vocabu

)os, na regularidade das formas, na harmonia dos sons ·, e na fle· 

xibilídade a tod0s os estylos; mas moi pouco ou nada adquirill 

naexacção e precisão philosophica; porque nem a verdadeira ar

te de pensar era ainda cuÜi vada,. ou pelo menos conhecida i nem 

a sua intima e necessaria ligação com a arte de falia r e escrever 

era demonstrada, como depois o foi pelas esforços e immortaes 

.trabalhos de Locke e Condillac. 

"Os nassos Classicos pois, nã'O conhecendo as incompara· 

veis vantagens da analyse no estudo das faculdades intellectuae:~ 

e de quaes<:juer ·outros humanos canhecimentos, nem julgando 

de absoluta necessidade para a belleza de sem escriptos essa apu

rada preci~ão dos vocabulos, em que consiste o principal instru

mento da mesma analyse, empregaram as mais das ve-zes promis

cuamente as palavras, que no uso vulgar se tinham por synony

mas, e quasi nos não deixaram soccorro algum para bem deter

minar-mos as suas differenças .••• " 

Já na 4.a edicção de :Biccionario coordenádo por Moraes se 

aproveitou boa p<Hte do trabalho do illustre Auctor do Ensaiio, 

sem que comtudo possa dispensar-se de consultar este tratad,? o 

estudante cu doso e a pplicado. 
Quanto ao 1wsso Padre Freire poucas observações faremos . .:_ 

l 1arece-nos parem que sendo a maioria de suas distincções acer· 

tadas, peccou Otl equi·vocou-se nas seguintes. 

Reprovando a opinião do Padre Bento Pereira,· auctor da 

P1·osodia, cabe n'outra censura, porque tem pa1·a si que animal 

e b1·uto é a-mesma cousa. E' sabida a distjncção entre o homelll 

e os animaes irracionaes.- Pode ser que o Auctór tivesse em 

mente as palavras animália GU alimária e por um lapso de pen.,. 

na as não escrevesse, pondo em \'ez dellas o vocabu1o, animal . 

Batalhão e esquadrão desiguam hoje o inverso do que per

t ende o A~ctor, e ficaram as sua~ antigas s~gnificasões (trocadas 



agora quiJ.Di o ás respectivas &!l'fJl l! l! ) s.epulta.d~ pas p11gina~ .. àp 
Por.tug. Restaw·ado. J 

D.e 'bens tno!Veis esi6. e('Hi"fl ilttJ a dêfinii~G, ml).s ijij'o •ÍIHJt:a ~ 

de be1~s m0ven~s pe·los que em estilo .for..ense s.e i!lüem ·semo1-'e'11.

f.e s (que se meLVem per si ) eomiil g<tdos ~c . f>JitJl. dil!tiu cçJi·~ QSJj 

p;r,j,mei~os, •e dos pr.ed<ies •ru&ticos ou ·,urbai10i! • .a q u~ eham:l.m~s 

·bens de I"<O.iz. M oJJ.J,ente .é uín pwtici!P,'j o dia ~llii )l:erho, .td(,?ollifWjt 

'fUJente que .!pPem •tnn m ovinn.ento• 'Aiilm.i•ra·llOJl ~~e :o A.~;~c;li__o; ad

mitisse este termo, que tem p.e,r a ucblJI"Í<1,aà.e a Esclw.la r/.11<? J7e~·t/,q.;. 

_-eles, (;j ' I!H~ .n"mrhras pallltesJic!le•mi'!IJtie'ce-l'lsiHa ; e -!l<in;tt- ·~~o ,esta obra, 

't11ad uoç:ãe do "taliwno, ~ ~e,putaola ,d;L5l!;ica. ~tf!pelos A.i-!e~~:>:r~s flj) 
~icc.ior~af'lio .da u ossa Âlead.emi,a. - , ·' 

JJq·andi,-,a- hm.ça ,é menea-il:a, so,p~-h p•rta aceri!ar 0 gol,

pe, e 1~1!-e ~f.a•r.a .at:Í\ern e.!ia·d:a : ~ú .o <danal.G e .o ~Jtr.as a-rmrJB cu.rtas 

<E-I>am as -qu.e se despediam .com a mão ai!.irando"as cont<Jta o.s ad,.. 

'V.ersarios. 

Dedi'Cfl~~(i) e sc;tyr..ação ,n:ã.p .sãe :tã.e :eqt.~i·Yal.e.ntes iV.ooab.\ltlos., 

el!l<f.l!lo se ,M n!il tex-to : ponq•ue toda a· ig,r.eja é .de<licada.,JOu ·bê!Jii

da, hto é prepa.r.atda •C@m as .ceoom.on\ias.eanJliiicas: f>BJna ~ ·G:ele,. 

+rraçã>o> ~0s(Jiitici0s .dóvri nos; ma;s .nem pará.ss.0 ·~o.cila a 'Íg•fJej a é sa

'9~·-amd . · eJ, · s-agr.a§UO é ro.~ n.e-va , m;~i.s 110lem>~e , .e lJDOr -aiS sim ..!1!Íi

zer. -mais etÍer#x;a éledi:cagão, .etem ,P111o<v,a • .e mem~rup. ,C!Iél:la se"cól,. 

ilecam .eertias .e.ru~~:es dre p~ed·na UII>S paneaes..ecoi'Umfláti . .ctllltam plo. 

Ji)~(lacCIJllwn'iíe ~ -d' 0 Âl!!Lc'l!e.i: esta palll!\1'00. .uoooa , jln&~ ~1ai .ác

-cepgão . em ' li!ue 'l!l-0 •s•eu t emp0 se ;osa:v.a .• . eomó earlão;.:t!der.mo 

p u mente m>i1Jiltaor í mcrs ta~<M:a ,e;]osigrjll ~ma f.rqcgã0, de , o.-r.d•iilila;. 

rio pequena, de um ,corpo a~regimcntado, que se sepa~;a p:u>a 

•g4lameoer .rafl.gum lfliliJ'to d>élier.m · ~.a·d.e 1 ip@r<'te.m pe i>i.\Jl~!l:>i'l!LEJ-, e pa

!11á !1.-e-nwirÇC!J .d'antemã.o &arbida . ; " 

' Briutb : ltf7'tUditflo r t11li-0 acJ,mlifiiim<as ~CsiJa -d,i,atà>llc!?'o srl,.o •A•~

·t~,. - ·'IJ;1"lll,dtUho t1baq,na],o.re ,:á•qllehle 11l~mam , rque •se MaJntas•~ ia.!;fs' 
'1lU4.<!foB file :OO<D'hecimenoo aos '[laetlos' aJlca•t!Çad·~ .pQt Wa de -<1'lmla 

grandP. le~t.t11M :·Jttkuto, <e<u mel}h'Or ISpbt_o , a·O -')'ue -.&~ •díisti.ngue' •JJO 

"Clo>iiheoirmen1:o •d' a!rg:U>m qa·q•ue liles .s ystem ae <d os.oo l.llh'tfciimirntes h u

ma nos , que se possa cbama.r• Jsci~elf1 •t)M .• - A .e~.u{Liçã:e •com:pr-e

<hen·de tre11 pl'incirpa~s ·.ramos; •qtre •são; e-ÍlOrl'heôimel>Jlto ·da. histo-
1~ 
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ria, o glt~ lin·guas, e o dos livros. E' verdade que os -progressos 

neste ultimo. ramo suppõem até um ~erto ponto .o conhecimento 

das ma terias, que nos livros s'e tratam, e o dos Auct~res del~ · 
les; -o ·que tudo faria o homem alem de eTudito, tambem .douto 

ou sa'bio :.' rria:s a en~digão bonsíste .principalmente· m~ con~eci~ 

mento cfo que os homens 4nstruidos teem j ai gado destas obras , 

da especie de utii)id<rde , q,ue se pode tirar da sua lei·tura ,, Ja·s 

anedoctas, que respeitam aos Auctorcs e aos livros, das differen~ 

tes edições• destes e sua escolha ·&c. . 

· ·Neste sentid0 é que os Auctores da Encyclopedia, no arti. 

go Entdition se •queixa•m de que no seu. seculo tenha si de tão 

despresada a entdifiãP, quando a cultura desta era mui• conve~ 

nienbe; mesmo paraJ o adiantamento das.·scienaias, que com tan

to ardor eram então estudadas. j\s queixas da Eucyclopedia se

riam a-pplic~veis ás chcu mstancias da França.; mas cá eu·tre n6s 

foi o seculo passado, seculo de enr.dir;ão. Bastará nomear. e11tre 

outros muitos. aó Padre -João iBaptista de Çastro, D. Antonio 

Caetano• de· So~sa, Diogo. Barbosa• Macl1ado ., Antonio Pereira 

-de Fi<guehedo; D. ·F r. Manoel· do Cenáculo .&c. '7 

" E' porém certo que levará sempre .a pa~ma a toàos 0's ho

·mens 'instruidos aquelle, que a uma extensa e. bem dir'igidà eru

·di!ião so'uber juntar um profundo conbecimen.to dl!s scieiwias. 

Emb7·yão' em zoologia' chama-se ao germen do niH\0 ani:. 

-mal logo. que começam a ser visiveis as formas do co~po e dos 

membros: ,em bot;mica dá-se tambem o mesmo nome ao rudi

.mento da ~ova .planta , qu11ndq começa a desen;volver,ser da se
mente. 

Encyclopedia não tem a etymologia , .que ll1e ,<!lá o Auctor ; 

attendendo-se bem á composição gt:ega desta palavr!i achar-se-ha 

que' significa ,instrucfião em circulo, servin!ilô para den·otar o cil'~ 

culo de todas as sci.encias e artes: veja-se Quintiliano ·de.Instit. 

•Orat. Lib. 1. cap.· 10. inprinc. Por isso•não i néÕrreu em,,pleo:

,JJasmo o auctor italiano, que pe'lo ··nesso é' cens•na..do. 

Ephem.era.s nãô ·são s6 certas flores, ~as rtambern umas bor~ 

boletas que apenas vivem um dia. 

EscultM· díffe~c de ouvil': este é ·recebev meramente .as 
/ 
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impressões dos sous ~ - aquell,e . appz.icar .. 9 ouvid,o, óuvir· com at-

tengão, .. 1 

Estrada: sãp ~c~r,tadas as d·istincções q1ue vem• s.6b . es.te ti tu

lo;· porel11 não é exaqto q•ue iadeira e calfiada sejá a mesma.co.usa 

postoqu!! eni Lisl>oa 'chamem e.'{cl.usivamente eaJgadas .ás 'rctia's in

grames. ·Tqdct. a rúa . oq .estr.acla, coberti\-:de pe<;Ira unida e. ba,ti--, 

da , é f:alijcula. . · , 11 '" • " o ·: 

t> Fpisca; nãQ vemos que os aucto~e.s a tenba!m -d-istingu.iclo de 
.> 

rcintill"a, que ,tambem se usa traduzidll, corno em hespanh_o·J, cen-

telha i estas tres vozes sigoificam a mesma cotisa. " 

FfL~lécer; na~ est~ ant~quãdo na acce_pção· âe·fa.zer _falta aca
bando: v. g.jalleceu o din,h>ei~o. para as compras. n~ 

Fudar e 1'óubm··: a cilistincção .que faz o Auctor f .de Duar

te , Nunes de Leão que .no,' Qrig;_ il:aLing., Port .. di-z: aa.cr;ão~ do 

ladrão publicp c~afi'J,am rottbo ; a do lad1·ão secreto., f tm;lc. , Mas 

é- c~rto que rottbo désigna. oju1•lo. fe.i to. c.om .v•iolcncia . e fonça. 

Gaél,o :. e Auctor roãe e.speci·tiiepu os pa•rticular.es termos> com 

que se designam as diversas .qualidades de a·nimaes_ domesticos; 

quando se. reupe_m muitasocabeças, -ou no pasto, o'u no. cu·rl'al, 

ou no •monte i perteltças :'de um s6 rproprietario ~u.. d~ ·llí'uitos, 

l!:las encarregadas· á v•igia de um homem: .dizemos1 p.copria.mente 

1'ebanlw de. ovelbas ~jato de cabrjl.s , vm·a de porco~ ;- e .. ninguem 

Usa dos vocabulos !l-lati nados ., ar-menta e g1·ey.' CoQl·tudo h a uis

to variações; porque Jpanada, que .do latim mannus J~e devi·a 

escrever '"!'armada, ~ termo especial para um qand.9 ~Qe eguas 

.de criação; mas .. os cªmpinos das.lesiras cltamam ta~b_e.m , mana

d~ aos ,touros bra~os que guardam, e é muito f!:eque.nt~ oú_vü· 

dizer .. manada de porcos, l_lebanho par.eee no uso vu.Jg.a .. 1um ter~ 
JJ?.o ge:n,erico' porque> atl'Í dizem ., reoanbo de }>erús ; de galinhas 
&c·. pelo que acharão que no trato familiar e quotid('ano se não 

applica s6 ás ovelhas. • Já·s.e. •v~ o quanto apdam coufun.didos estes 

ter.q~ps, porem o e,sçri.ptor. correçt_o os empregará . constantem.ent~ 
-l!.a ,a;ccepção mais pr_opr.ia e que qma vez tiver ~doptqdo. 

Granito n.a norn,enclatura geognosticl),, sigp~fi~a _, ugta l'~cha 

pr:imitiYa, composta d,e gr~ãçsjlnhps de feldsp~tho, q·p.artzo: e mica. 

J.erarcltia, ~amb_em- ~oje se u.sa;, apesar dª etymologia, párl!-

1~ * 
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OI!SÍgnar ll!S difler:an1ié8' gradilaÇÕéS na Otdem pêlitftta· e ;C!iVilj áS• 

sim da nobreza hereditaria como dos cargos da rep,ublÍca .' 

Incontinett:âã: não pod!!.trlos Mnform•ãli•mds obki 'a d'istÍncção 

qtte v"f)nt néste l~gar. A td·ntine!tCin é virt.lld~ oppiilsta aol!petit~ 

te IHti'dinoSU'~ st!gundb h~ltfds éth ~xemp-lo& dé' (!)àssi:ê'd~ alntigdAi 

e p0ster.iotm'el'l'L ftct 'Ett! sbf}t·e S'!J,rtotr;.. , pa1g, Si(y' 'é 41. ""'-" " O 

celibato christão de!J!anda continencia perpetua. A-' villv~ ~ fjlle 

niio passa d s'é-gul'ld'âs nu'pi!iM d!!ile sé'r. oontinãntél"lt $eg~1~-se que 

inconttn'lm.cia ~ pfoprilln'ieFJte d vicio ctln'ttart:i•a díH'}Ü~~J:à ,'\lfr'hrd~t 

postoque tamhem o sf'ja ã temperaiiçá· e•t• ger<tl. ' . 

Indíg'l:ncia ~1te~'1:s!Í'dad'e dé atgw5iã cciUsà: ~sta 'dl!-fib'r!iiio, no 

ponto que se trata ; ~ll'm t~ntdvllg'à, tyor-que ín-at!]etitid d:itfilai5 

«J ue pobreza~= O's outros voe& h o ltls es•tão bt!rtHI!!fiftidot .~....:.:Aqui 

llparêce õ'utra ve~ a mlll Juntladà distínéçio ~nt.r.e pÜlavtas ml!~ 

tri~as e p'!lõsaic'as , reptevan~i:>-s~ e Ú§b dé ínlli~ci'd e'ioo.opia Ms 

discurJfs'Ó's ~tti presa : note-s~ qu'e por éBSá fot<nlá' s-$ o ~tlm.l fica:" 

va conr a .f.ega~ilt de 'é;x primir com ~~II'C!Çiiô tnals' dllall ià:eas, vis- . 

to que ·e Auotot tbest'rU. não s~tem . os dois voce.'IDul'I:)S l'igl'lr~sameh~ 

tê syn"Gnyro~s- dé pab1·"tli!Ja , como o aão sãe cite p!!'lttín.-iã. 

Ir..mflo: nestê paragt~ph'O rtaturà'lisa é Au'ct'or a páJ.ávtá f!i:í:> 

dete para in'<ilic·át os fil:hm liegundos -i pe,rem rnã!l v'eYno's ·que f~• 

8~ âdOptada; s'álvó pat~ llfgnÍ'Íh!ál' OS JéOBI'I'cebe! ~olftéS 'colii 1J'ta~ 
!la: de ~iirl·pl'es -soidáí:lo , a q11e chamam agórà asp\'rtut'te8 ~ e qué ·a 

Jei l\abHita pãra offiHaé~: aMim mes1\'l:o nil> êlipriMiil. 'l!isHnc• 
!;ãrlj_ ént~e 'ti ~·ri\n'og'enit~ ·e és 'ótltros :fHbes>' 

I"stYiãí:l ~ ·ciévli ~sc'l!~V'el'-ll'é líi~i? ·iii'~> pál'Hõt'lcbl'diar túHn à bfJ"' 

fil'é>'l'agia l)'àthlã. 

'ilJãq8rr, :: nã6 f •éixacto. ·ditl!<r q>~>~e'dhal'tlâmus >l!i'tgi}tr. á6 i!ljl\nt.''{)-4 

~'êtltb 'Ü'àguall ~né l!~'cf!á lló. V'eJ•ãó ~ a lagôá l'd!ê'Obidtls, 1â1Jg%ú\'as 

diQ'§ pínCâl'ds dà Setrã 'd'Estrt!llá 1n\!Uc'à ficà.fil é'líxulàs' . 

.M1!lõdí'â 'ê '8 thefila óu ce.•n'tó prÜ'I'cirpul · de u~á l(JeÇlt ~~~ itu1 .. 

sic·a·. !Nàl'i'tt'b'h'ia "é U'h'l<ã. sede d~ t'l\'vt'!r'!J~s Jsàíis á'céorê~s, que ~e 
tiram cb'in à 'v'ót ãu éàm ós irtWI:rtimentQ!j 'PàT'à '1;\ls'letil'li.t ê ftilrtiá'" 

h!~Ê!T o 'cntito -})t~ncipaL A ml!l~dlja \'ns't~Ma!d'á pór 'ui'ii•à ·harmonia 

debit nã'b lf't.tz•é!ffej't;ó ,·'sá!J.Vo 'Se e~'t' lfoÍ:Itis~im'afue'n'te~àh(:llfeiisadra ·. 
~ '!<1arfuGíi~là 'sem /íii•el'&âíA ê ·6êW!pte Wllusi á ltífá;, 
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'Patíbulo: não estamos pela differeu.ça a!ijui aponta.aa pe~e 
Auctor , e rec~nendo á etymologia e ao uso de néssos bons A.uç; 

tor~s · entendemos que patíbulo é e logat' proprie pa11a os condem ... 

nad0t1 sotfrerem o sllpplicio mórmente o ·de pcºa ·ultima ; cada.-·' ' 
falso llão é propriamente o Ioga r de supplicio, mas sin;l uJPa ar-

ltHl§ãe de madeira, ou um-tablado levantada do chão, destina

dti pãtll Mlh~· se prati~ar <iJ.Ualqll'eruacto publico, ás vezes çl~;fe~
ta e rego1:ij'o, como a coroação· de um rei &.c, Como porem m!-!i

tas V'ezes'11e e::ecula a pena capital nos réos em semelhantes ca

dà.falsos, ~ õtt palanques; dahi veio .tomar-se cadafalso. na. accep

ção 'de patibulo. Mas pelo qüe ·dizemos se vê que nem sempre o 

cai4djàlstJ é ;patibulo , llem o !patibulà cadafalso, 

'Pratem·: 11ão podemos i·r contra o termo t.echnioe ,de 'UJ;tl 

offi:cio. P ;:q.tectr ·é cobt1 i<r 1llilfn folha -de pr·ata .; , v~l ·,o mes~o a 

voz ala ti nada m·gentar ou argentem· . 

. Praia, 'margem: para se ver que .nãa ,é exac-ta a applica

sã"ã-·desta:s pa.J.avras .no sentido do A., consulte-se .Synrmymos, 

to~p ... h pa.g • . ;193; artigo ll'epuoduúdo na 4.a ·e'i!l.is • .do Di..cc . . de 

D1oraes, verb. ~1a~~ern. 
',Preaimlnils: ' defin1t-O rbem ·o Á. : ·mas <t'!!a•nlt.O 1l liJa aQC.NlS:

CCl~tàremos que é 'l!lr~pr.iament-e discurso e1n lOUV01'; é jl~a.J.ú :vei·o, 

chamarem us ·nossol! auftJiges UJa· ne dTama àquelle plrinteir~ . â.i:s

cur.so 011 i•nttrod·Ú'csão, 'eJl1 que .de o.rdi<nario havia louvores .: ,ain

d.a ···llão ·bettl conlrecicilas asl<la~ .doS<ii,lios que v.ão ás.ramar.ias., co· 

mo 'i'i'l!l N. S;a do Cabo, <:la N.a11aretJ1 &c. 

. P1·i9~cipios: '!Jiíe 'é ful'ça•q.ue 'Os d-a geometria se .. dtamem se.m· 

'fÍre ,ef.ementos; qualquer .~es•tcs -te.rmos eKprime ai! ·verdades fu11-. 

damentaes de -qualquer scienQia <BU ·ar.te. ([';a;m:bem não, ,é ,exa:cto , 

ctt're çrepu'Scwlo •denote .s6 ·o 'p,Mcipio tdo dia :, :pwr.a estie é mais 

proprio alva ou alvor, e aui.O'Ta :· ct·ep:usculo '1:nn<llo .é- principia 

c,omo :fim do .dia, poj:s 'ha o omttrtimJ •e lil 'li'iellperJtinoA 

-· ft.o-s;tio : .se.mblWnJ!.e.·- Bo'ito 11em :uma signifi.eagão '1IIais á ro

pla ;do 'lJUe .a !p31la:~a eat!Q, e lpaTece •e:x:prlimill' <em .g.er-ad a pa-rJ:e 
dlian"teira il:a ca•@·éça, :que 1 ju,n;tamen~-e :a.m·alis,salient.e~ ou ,u-qu.e 

ltlais1appa:reae., .ou primeiro .se a-dverte í tanto :no :homem comp 

e1n 'Oubo-. Q\>.j'eCtQf ·; assim d~em<n o 'liQa.to tdo rhoinem" (:) mosie 
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do ' cabo, o •rosto da ilha &!c : ·~&en1Jbúante •é a cm•a oii '1·osto do 

homem·, q uan'clo ríelle a pparece .e• estõ~-do' d~ alma, •a. exprP.ssão 

dós aff~ctos e paixões: ex. -" E ·rie· s'embra;nte d.o 7'ostt·o repre r 

se~tava 'tristeza e vi:da G!esco·n:terrte., Pi·a·nc. de Moraes'': Pal·me.i7 

rim,p. 1."ca.p. 18' . .-:, :~· 

Sob,~enom'c .: desta vez temos o atrevimento de.ir con·t~:a a ~.uc" 
toridade de•Viei ra .. Qutra é nosso•e·ntender a d•ifferenç_á ·ent.l'e.sob7;e

nóme e appellido. E para·q ue possamos beOllde_termina·-ilar c0nvem 

-recordar que qua1ro s~o as espec.ies de nomes na gente portugue

za. 1 :o No,;,e qó haptism0, 'óu nome .pro,priameJlte d.i1to; 2.~ ,so

brenqme; 3.1? appellido; 4.0 all:urd!a. : •. , 

O nome do ·baptismo ( ássim1 cbamaclo por ser posto ao in

d-iv·iduo nb acto de receber . aque11·e, sa~ramento)', como A'h~onio; 
Joüo , 111:ar1.a , '&c. corresponde" ao' prelÍo~ue''dos . romanos., · Ltt

cius, I'ublius, Caius, &c. 

O sob·renonte é um segundo nome, que . ~S1 Vezes ' se aêcrescen .. 

ta ao~ primeiro, com~ Juão Anf.onio ;" Francisco• Joaquim, ·Ma

r-ia -Rosa / &c. 'Não tem correspondente. latimo . .:A.Ig.uns. so·bnmo

mes são tomados de santos, ou de outros objedos de devoção, 

assim>rcomo Am,toni_o de S. Raimundo,' JoéJ.o '.de. 0h1·:iste, Mm·ia 

.da Conce~gão .- &c. Nas ordens ~eJ.igioHas era usõ·, e ,em algumas 

obtTigação, tr.ociü os sobrenomes d0 seculle .por estes de ·devoção·. 

lia porem muitos; indrividuós, que não •usam de sobnenom~ , e 

assim vemos nomeados An·tonlo T~"iei1·a, D. 'l ... ttiz da Cunha~ &c. 

Pelo cõntrario ha outros ', que usam de dous 'sobrenomes, posto

que mais•· raras• ve'ze's se •encontrem-. Somente ·os n_osi!os;, pri·n.cepes 

tomam 'no baptismo uma longa serie de sobre~omes ; \mas -.isto,;é 

pura cer.emónia ·, poJ:que •passado •aquelle acto, •nunca m!!-h lhes 

servem para CO.USa alguma; e liaS SUaS·\aSsignatUDil.-8 é et·i.qu_!!ta 

assenta.rem somente' o nome proprio. . _, !:l · ; :··· 

O appeilido é um nome commum a t0da a fainilia-; é passa 

pod1erançw de pais"a filhos; como . .Pér..eira, Mi1íezes, ·Castr!J &c. 

Corr.esponde-·ao nomerl..,- e em •cedo mod·a .tam•b'em ao cegnb:me.n 

dos romanos, ·ex. Contelius, Tullius. É ·raro achá r entre n6s aJ;;. 

g:ue m sem appellido, e se ·apparece, é sempr_l! tido· por pe~soa: ,de 

po'uca conta. Pel'o téonilfra.rio os nob~es. ·de; ·toda Erespanha fazem 
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galla de um grande numerá de appellirlos , para recordar~m as 

famílias mustres' de qu.e des.c.endem. · 

Alcun7la é um nome particular a um s6 igdi vi duo, deri

·Vado d'·a·lguma ci-rcumstancia p~ssoal, firequt>ntemen1e de algum 

·Vicio ou,defeito, e é "\PPlicado por all.usão inJuriosa. Sãp_ mui com

muns entre a plebe. Corrt:spõndem ao agnornen do; romanos.~ 
.N.s•àlcm'iJh.as tra·n~formam-se muitas vezes em appellidos, quando 

são 11doptadas ·pelas .ressoas, a quem _foram applicaç).!ls, e pas

sam assim elru herança a toda a família. l.',fuito~ appellidos, ho

je dó di~t:incta · nobreza ., for.a•m ta·lvez na sua origem inj!-1-riosas . . 
a leu n'lHls. '•. 

-Há .entre u6s, e nos demais povos de f.[e5p.auha, ·um!l .es

pecie particuJaJr-de; sobl'enomes ,. ·que são os p.at1;onimicos,- Al

vm·es, · Martins· , 'Sanches, Gon~:al'Ues, &c;- que significam. fi~ 
lho. . de Alva~;o ~filho de· Mait:tim ou Mo.rtinhg_, filho d'e .Sa7,t~lto, 

filho de- Go1,t~a!lo, &c. AnUgamente .. eram semwre exactq.~;iímte 
appl icad0s nesta sig•~ificação. A~sim o í1osso t.O,Rei D. Affonso 

chamou· se Hendqttes , 1 po·r ser filh:e do conde JJ. Hen1'ique. D • 

. N u-nQ Al.va1·es Per.eira, chamoy-se' Alva1•es por ~e r. f!.lh,o de D. 
Al·varo Gonçalv:es Pereira ; e este era 'Gonçalves por ser f!lho de 

D .. Gonçallo: Re~eira &c. Ha rntüto tempo porem que se. não ob

serva este ;igo~; e os patr~nimicos teem passado .a- ~er appeZZ.idos -
de famüia. -:0~ nossos latinistas qrua1ído verte.m er;n latim estes 

sob,·enom11s1patronimicos, usando de uma elegante~ynt~xe, poem

nos emr genitive ;- assim , dizem de J..oti.o Pires, ou l!e1·es,- Joan

nes Peflri,- isto ·.é (filius' Petri) 1 de Peell-o Amtes, ou Ea,'l'!nes

Ret7rtts Joanmis .,- isto .• é ,(jilius Joannis) .&c. E aq.ui se agvirta 

nasin.gul~·r,!;lerivaçã.o deste p_atí·onimico-Annes ou·Epnnes, que 

nos vem refle,ctido em .segut'ld~ _ tnão do }a,tim , e. é u•ma leve co.r

rup.ção de Joflnnis (jilius). Em notavel erro po~scaen1 os nossos 

.paleographos, que ignorando a sy1!taxe ·qestes geni.tifvos patroni
micos)attinos os não 'sabem ''erter em po.rtuguez, ~ s~ .n'um do

cuméuto enco!ltJ:am, por exemp).o, Joannes Petri dizem João 

Regt·o em vez de João Pires e,u Pe1·es; sem reflectire.m que na

qu~llas, ant:igªs eras , 1)ã0 .ba~ia estes modernas s0brenomes, mas 

todas eram. 'pah·onf'll;!c~s, ~A t~ ·no nps_s~ mais jnsigne archeolo-
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go , e mestre de dliplemabiéa ' João Pedro iR i beire, Jfli·e bem sa• 

bia tudo isto, achamos destes descuÍG)()s. Na sua 3.a Disser.bação 

ChJ•l:molo'g'ica •e Critica do L 0 tomra, -.Joa!l'MU:s Pe~ni deMon

~·ea.gt·acio _.__ :Ve~te- Joãa P-edn1 •de M'fJvllteagt·acif3 - em •v.ez de .--.. 

/Toão :.Pires de Móntee.g!·ar;o - ·e Ir'o·utr.o l:og:a~· passa >sem mudan•-

·ça para· po·rtwgu·ez ·~ IJ. li4~dm•a Pet1•i . - ' 
'Ser..i<a ~urieso seguir atra-vez d~s di!lf~re'l'ltes 'l"hases •àa .ciwi16.

s<rção p:o'r-t11gue11Ja a successi<Va ·~1miaa!\'a assim dos nomes p>r.opr.IDs 

corno do ac~t:escentament'(;) .des appenidos. Seria cur.ioso vter ca• 

mo f-o'r.am t!ai.ndo em desuso Gil L(f)pos•, e ·.os Sueir:os, as ~llt:liJ'a~ 

e . as Un:acas até chegar aos Aug~to~tos e Guilhm·mes, as .iJ.tdelai.

·des e F.re,·melíimitl:I:J'!r. 'Da•mhem o ·seci!a :ver como <á .aiJll!iga ISÍ•n•g.ele~a, 
com lj<U'e se 1lilO'tlle'aWa·m os -alio,res W0Jllre~s; ~ i/J. ii)g.~s Momz 
·Cor!f!lw, !D. !Ftt.a·s R-oupin.lw., IZJ<.lem Bodr.i:g~es êle .TYa:scencellos &.c. 

·<- ·!II'I'C'c'edeu a ~oFJga Ee~ie •cle apFel:liclos : .~ru>. 'if,?,ranoi.sce de Le--

mos 'F'Ii.r.ia Pe're~r.a Ceutitl'Jih1ll ,&Jc. ~- .l\fas :nem ~pa.'f.a oesbe~ega'r, 

nen'; ~abe n·os lim\ihes <l'1<Uilil13 neta, ltião loll'g.a digr.essã~. 

tC~:mduireRws .ohserw·anàie J(]Ue ha •em pe.r:tugu.ez :U>ns 'P~' t!1110'• 

·m-es :esped!aes , d!Í=ffe~~<etrtes .dlzy.j ;prermmes !]oati•Hes; .e lt<aes túi:e .ós 

-doú's 19om e ·Fr-ei. 'São tião rinse'Jilarav;e.i-.; :de"S -11o:mes •t!la!s ·pessoa:s ., 

·a quem competem, ql!e se .alg~u .m;a ' \ le-Z poo ignoJ:t~r.rei•a •O\!•deeou.i

c1o s·e ·ommi'tem, ·muÍita's ·dul'ii:li!:u;s ·se m"o'Vem 'Sobr.e a id·entidade 

élas pe's's'Gil'S; -e •em 'll'e"gocies >]!J"O!l'àeroses poclem d~rr-logar Ja ·g'NiV>e-'S 

c'onsequéndi<a·s .. -0 nossa Manoel •âe .:Fa>r-i'a :e •S'Oll5a ·na <s Gia Y.hia 

P o1-'htyuezoa, >tom. 3 . part. '4-. :c:ap. '6. fiOS dei::tau .düfto um me--

. mora veq .le;K>E!m·p~e . E ·-fdi. '0 .caso. t]:We pela •merte :de Bis:jre .de ôe• 
-dhim, D. FJr. :fuuiz .de B'r\i:to ., •g-o'-'eTtnaé1or -da l~t'l.Va, no.lfim •de 

, jjudho 'de "1f6129 : ,.,_-abtje;Hd~-se ~iuego 1a .su'Ce:ssüm •segl!l~illla, .se 

, lfue 'a •descil'bri:r la •po·ca alhmoi'on -à e "a'lgunos .m.iH:istr@s ·f;J·U'I'! l}t~&

, ·ga'n 1l. ilg-n'et>a<r .Rt~t!a ·Jes > Jil 'o.m~!lo~es •€I. e 11a:s •ma.y01r.es .ye'Pso•B•as õ"d,Je 1su 

" •tli~'IH> uon •quien tra't:rn -, ,. .. acquien .(!t~n~sultan enJlos 'm11:y:or.&s 

, cargos. i.Esto es qJ;Je ãtlli se·hà·llla'V'a'n <mom'bJ>ados ·des, l.ID. 'LJepe'D
")\ 'ÇO d~•0~:~~1n ca-pita·n •ele Iaciu'àad de (71f~a, f>el'n gõherií'll·r :]o 'p'e· 
f• '1itino, ·y~11'fíe AliVarell ·Pe.rey•Pa lo ml,litoa'l'. Neml1fre · ~e qne •e'Jl 

, 'la Indi-a •se•ha<Ua'VIau, ·o bien l!l!os ·per'-5onaB, ol>'ien 'li.ÍDg'UUa. !Fel'-' 

,, •que para .ser ÍJ:>tln N!úfío -Al<var.ez PePey-ra-, teJav.aq;ler'o il~iEm -cd-
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" nocido y ausente de Goa, faltava el Don: y para ser N uno 

" Alvarez Botello, aparecia en vez deste apellido essotro. - Gran 

" lastima que en una Secretaria de Estado se cometiesse un des· 

" cuido de que pudierà resultar un gran desayre en la India, si 

" D. Nuíío Alvarez Pereyra no estuviera ausente, porque no 

" aviendo de ceder en la pretension ai cargo alguno destos dos 

"belicosos Cavalleros, por ventura se arriesgara la quietud pu· 

" bl~ca, como ya cõ gran peligro entre Pedro Mascarefías, y Lo

" pe Vaz de Sampayo •...••• Puso-se en duda qual de los dos 

" era nombrado : uno per~ia el derecbo por la falta del Don, 
" y otro por el trueque dei apellido. Haziase mas impossihle al 

" error en la Secretaria faltar aquel, q.ue trocarse este; a lo 

" menos en Portugal adonde el Don es Titulo de algunas fami

" lias que no sufre olvido: el trueque era sufrible, porque Nu. 

" rio Alvarez Bote1lo avia usado del Pereyra largo tiempo, eu 
" gracia de la m'emoria de su abuelo Nuiio Alvarez Pereira, cuya. 

"hija D. Isabel Pereyra era madre del Botello, y hermana de 

" P~dro Alvarez Pereyra, dei Consejo de Estado &.c ••••.. Des

, pues troc6 N uno Alvarez el Pereyra en Boteilo, quaudo sue

, cedi6 en el mayorazgo de su padre Diegu Botello, que avia si

" do Govprnador y Capitan General de los Estados dei Brazil. 

" Mas como las cosas que una vez toman assiento jamás le pier

" den dei todo, muchos lc llamavan de Pereyra, aunqne el se 

" u':iesse dexado de llamar assi, couque de algun modo es iles

" culpable el yerro de la secretaria, que no lo fuera en la falta 

" dei Don, que como diximos es Titulo iuseparable de la. fami~ 
'' lia de aquel Cavallero. 

13 
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Sobre 

. ... 
REFLEXOES 

SOBRE 

r-dÇI 
REFLEXÃO 1. • ~ 

a ve·rdadeira pronunC'taçâo âe alguns no~ 
mes , que corre viciada pelo povo. 

Não ha cousa tão frequ~nte como ouvirem·se infinitas 
palavras com a pronunciação que não lhes é devida; e 
o, peior é que o erro não é s6 do vulgo, mas tambent da
quellcs que, ou por sua educagão, ou por seus estudos, 
deveriam não cahir nelle. A favor destes escrevemos es
ta Segunda Parte, na qual faremos varias reflexões so

bre os erros que correm na pronunciação de diversos no
mes e vc1·bos na lingua pÔrtugueza, e daremo~ :fim coni 
um copioso vocabulario de palavras, que se pronunciam 
errauas' dando-se-lhes diversa terminação da que lhes 
compete, ou alterando as syllabas de qua se compõem, 
l\mas Yezes por dimínuição, outras por excesso. 

Um dos erros mais communs que ha na pronuncia
ção é nos accentos das palavras, usando-se do agudo quan
do s6 tem logar o circumflexo, e do circumflexo quand<) 
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s6 se deve usar do agudo. Por exemplo; a cada passo 3e 
ouve dizer pôços em vez de póços; mppôstos em vez de 
su;ppóstos; sequiôsos por sequiósos , hôrtos em vez de hór
tos ; rôgos em logar de rógos &c. 

Pelo contrario dão accento agudo onde s6 compete 
o drcumflexo, e dizem jórros em Jogar de fôrros; sór

vos em vez de sôrvos; chóros por chô1·os; trócos por trô

cos; pót1·os por pôt1·os &c. Ignoram igualmente que tt!

mos muitos nomes que assim no singular como no plu
l'al conservam o accen to agudo, como v. g. nósso , vós

so, lógo, módo, cópo &c., e assim cada um falla, se
gundo a defeituosa pronunciação da terra em que nasceu . 

Não é do meu fim fazer aqui um catalogo cxacto de 
todas as palavras que erradamente se pronunciam nas 
províncias, e 11inda em di versos bairros de Lisboa , por
que são bem sabidas, e até os mesmos que as dizem, · se 

-vivem por tempos na côrte, sabem que erram, mas pa
ra se não emendarem póde nelle:> mais o vicioso e in
-veterado costume que contrahiram com a educação. 

Porem nos nomes que terminam em ão é que os er
ros são mais communs, quando se vem obrigados a dar
lhes plural. Por exemplo, dizem no singular, cidadão , 
villão, cm·te'l.ão &c. , e não sa.bem se no plu.ral devem 
dizer cidadães , cidadôes, ou cidadãos : villães , villões ou 
villâos: cot'le'>.âes, corle~~.ôtJs, ou corte'>.âos . . Co.mo são mui
tas as palaVFas aom estas ter~.inações, em que os igno

rantes se confundem, preciso se faz drur-lhes uma regra 

certa, para não errarem na pronunciação. 
Quando se não souber como se hão de terminar no 

plural aquelles nomes que entre nós acabam no singular 
em áo., o ~cmedio é recorrer á língua castelhana, p0rque 

se o nome q'Ue n6s terminamos em iio, eJla aoaba ern 

an., havemos no plural dizer aens. Dizem por exemplt> 
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os castelhanos pan, , capitan, aleman, g~bardian, sacris
tan, catalan &c. ; devemo:. n6s pronunciar paes, capitães, 
alemães, g'1W1·diães, sacristâes, catalães &c. E esta regra 
entre n6s não tem· exceição, toda a vez que a palavra 

que terminamos uo singular em ão, o;; castelhanos a ter

minarem em an, e no plural em anes. 
Porem se os nomes que n6s acabamos em ão, na 

lingua castelhana acabarem em ano, então devemos ter
minar no plvral em áos. Dizem v. g. os castelhanos al
deano, villano, citbdadano, he?~mano, pa.ganQ, cirujano , 
hortelano, a.ncictno, çortesano &c. , devemos n6s no plu

ral dizer aldr-ãos, villãos, cidadãos, innãos , pagam, ci,. 
nwgiâos, horteláos, anciãos, corte'!.áos &c. Desta regra 

se exceptuam esc•rivão, tabellião, porque não obstante 
te.rminarem no portuguez em ão, e no castelhano em ano, 
devemos por costume dizer n0 plural eRerivães, tabelliães. 

l<'inalmente, se na lingtJ.a hes.paphola aeabarem em 

On aquelles nomes, que na portugueza terminam em ão, 
devemos terminar no plural em ôes. Dizem os castelha
nos s1wnw,n, comçon, opinion, a:fflicçon &c, ; devemos 

.n6s dize~· no plural sennôes, ooraçtJes, üp'iniôes ~ ajj'licçôes 
&c. , e esta mesma terminaç~o devemos dar aos nomes 

que sã0 meramente portugueze;;, e acabão etn áo, e 11@ 

castelhano não terminam em ano. 
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REFLEXAO gJ, a 

Sob're alguns nomes qu,e só tem singu-lar ou plu
ral , segundo os exernplos dos melhores 

Classiços. 

Áquelles que tem lição dos Auctores, que entre n6s 
são textos da Lingua, sabem que elles nunca, ou rarís
simas vezes deram singular a alguns nomes, aos quaes 
o pretendem dar alguns ignorao tes modernos. De alguns 
fez catalogo o primeiro mestre da Lingua, João de Bar
ros, na sua Grammatica Portugueza, como são andas, 

calças , alforjes , grelhas , fm·ellos, semeas , papas, migas; 

caminhos, he·r•vilhas, t·reinóços, lentilhas, grãos, favas &c. 
Observamos tambem neste insigne auctor, que nun

ca deu singular a bofes, pareas, tena'!.es e te%Ouras. Em 

outros CJassicos achamos igualmente que raríssima vez 

dernm singular a delicias, ca'ricias, clivicias, visos, '!. e

los [por ciume] melhoras &c. Mas se destas palavras se 

encontrar algum raro exemplo de singular, creio _que ne
nhum se achará de primícias, se·vicias [em estilo f0reose J 
~xequias &c. 

Assim como ha nomes aos quaes os Classicos não de
ram singular, assim tambem ha outros a que não deram 

plural. E' doutrina commum ~ que não tem plural os 

quatro elementos, tomadós na sua rigorosa signific~ção, 
nem os nomes de todos os· ventos, qunndo se falia de ca
da um, e menos os das causas q.ue tem medida e pe~o, 

·y. g. , ligtLidos , mctaes , especim·ias &c. A pala v r a vergo

nha tambem em uma unica signiúcn<_;ão tem plural. 
Temos igualmente observado nos mais untigos Clas· 



sicos, que rarissima5 vezes deram plural a talento na si· 

gi1ifi.cação de habilidade e engenho, e não de certa quan

tia de dinheiro romano; c0mtudo tlos modernos Vieira 

nos dá alguns exemplos no tom. 3. pag. 339, no 6. pag. 
160, e no 7. pag. 504 , e sã0 os que bastam "pnra defen

der de barbarismo a quem o usar. So?"te é que não tem 
plural,' tomando-a por boa ou má fortuna; e João de 
Barros até quer que gloTia, fama e m emo1·ia não tenba·m 

plural em rigor lle boa linguagem, porem creio que fal
lava de gloria por bemaventurança eterna, e memoria 
por potencia daa]ma; porq~te emoutras ·signifi"caçües el

le mesmo nas suas obras muitas ' 'ezes dá plural a estes 
uous nomes. 

REFLEXÃO J.a 

"Sobre nomes que tem gene1~-o commum de dous ou, 

d?tvidoso , OU que , tendo-o certo , na.o S€ 

lhes dá o verdadeiro. 

Uma <.las grandes diff1c_uldades que tem os pouco ins

truidos h a lingua portugueza é atinar com ó genero, que 

tem alguns nomes; por ü:so umas vezes lho <.lão mascu
lino, outras feminino. Porem o mais é que até os que 
estudam em fallar bem: se acham muitas vezes neste 

ponto perplexos, porque graves auctores dão a um mes
mo nome já o genero masculi.no, já o feminino. · 

Commumi_nente se faz masculino o nome peTsona~ 
gem, e os que assim o fazem tem a seu favor, entre ou

tros auctores de credito, a Francisco Rodrigues Lobo em 
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diversos l6gares das suas obras. Po)·ero o Padre Vieira no 
I. tom. das suas Cartas, pag. U~, lho dá feminino, di
zeneo: ·" Que me (!,bstenhq, if,e e§creve?· áquetlg, per:sonagern, 

a que1n escrevi &c.,, no tom. ~. dQs Serrnõ.es, pa:g. ~17, 
no '5 . pag. ~~6 e 48~: no 7. pag. ~~~: no 10. Jilag. 48-6 
e 494 sempre [he dá o genero feminino. 

Uns, com a auct<:nid.adtl do. mesmo Padre Vieira, 
· dizem o arnetisto e sa.firo; outtos seguindo a pronuncia

ção reinante, düetn a Çtmdista e a soji1·a. Enthimema, 
que quasi todos fazem do gemer<:> masel!llino, fez Manuel 
Thomaz fel!l'liuiao, dizendo 1n0liv. 7. ·est. 147 da S1Ja ln.
sulana : "com gl;m·.ia sin.gula1· de alta enthimemq,. O mes
mo auctor na ~obredita !Estancia fez tambem feminino a 
epifoncma; mas Vieira lhe deu o genero masc1;1lino no 
tom. 9. pag. 71, onde diz: "Aq1á entTa em sezt logm· o 

eelebre epifonema" &c. 
· Não ha tambem hoje cousa tão vulgar como fazer 

masculino o nome epígrafe, e V mella, auctor bastante
men~e culto, o í.:.z feminino, dizendo no seu Num. Vo

_cal. pag .. 3 93 : " Símbolos que dão corpo á cpigraphe. Es
te nome commttm sempre entre os melhores Classicos se 

applicou a ambos os dous gen8ros, e diziam homem com· 
mwn, agua commum.; hoje porem ~erá pronuhciação atre
vida aão dizer agua · com~nuct. A palavra piramide, que 
l10je é feminina, fez >masculina Lobe aa Pám~vera pag. 
189, e outros Auctores. A palavra sujeito é igualmente 

commum de d0us, com0 se acha· a .cada passo na Histo-· 

ria de Fr. Luiz de Souza. Tamhem antigamente, como 
consta de Duarte Nunes de Leão, pag. 38, arvore era. 
do genere masculino, fdutor, peccado.r e invcntiOr com
muro de dom;. Por !is~o João Ide Barros, na sua Gram

ma tka , pag·. 3. c:lisse : " Nicost1·wt& , macl1·e (jte Evand1·o , 
foi inv~nMn· de 17 tekas ilr3 Abecedario. Porem na pag. 
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9. 'Verso, ainda os termos são mais claros, dizendo: " To
do o nome que convem a homem e a mulhet• será cornmum 

a dous, como inventm·, taful. Presentemente sem con

troversia deve-se dizer inventora. 
O nome grude commummente o fazemos masculino; 

porem Bluteau. quer que seja feminino; e segundo o mes
mo auctor se deve tambem dizer o sege e não a sege, '0 

t1·ibu e não a t1·ibu , a pilast9•a e não o pilcLSM'e , a alwr

ça e não o alcorce , o escandalo e não a escandJula : uns 
anecdotos e não umas anecdotas, as c a [por a versão J e não 
asco. O nome catastrofe presentemente fazem alguns fe
minino, porem são muitos os lagares em que Vieira o 
fez masculino. No mesmo auctor achamos sinaope mas
culino, sendo termo da medicina, e feminin0 sendo fi
gura dt>J. Syntaxe. Vide .tom. 3 • . pag. \250, e Brito na 
Chronica de Cister sempre diz a scisma e não o scisma. 

Já que fallamos em figuras, muitas tem a rhetori
ca, a;; quaes um.s fazem ·do genero masculino, outros do 
~minino, especia~mente hiperbole, apostrofe , sincdoche, 
perifrase, hipolitpose, enfase &c. Em Vieira aeha-se quasi 
sempre o hiperbok, o apost1·ofe, e o enfase : ás outras fi
guras dá o genero feminino. 

Tambem os nomes fantasma, b1traco, espia, gum·

da, guia, vigia, língua, infante &c. fazem muitoscom
muns de dous , dizendo uns os espia.s , ou tro3 as espias; 

os guardas e as guardas ; o guia e a gttia ; o língua e a 
'lingua ; o vigia e a vigia ; o infante e a infante ; o fan
tasma e a fantasma; o buraco e a bu1·aca. Temos obser
vado em Vieira, especialmente nas suas Carta!l, que qua
si sempre faz a esLes nomes do genero masculino, dizen
do o ,espia do e~ercito, o ling1u:L da terra, o guia do cer
tã.o &c. GVJardas é q.ue elle faz mais vezes do genero fe
minino que do masculino; ~igia e cabeça commum de 



dous, chamando a Adão umas vezes o cabeça, outras s· 
cabeça do ·genero humano. Tambem se . a:cha, regueira e 
regt~eira · em livros que tratam tia cwltura. dos campos; 
espinho e espinha; ramo e ra<rna &c. Syrtes por banemi 
de areia fez do genero masculino Chagas no tom. ~. das 
Obras Espirituaes, pag. 1:.007, e feminino Gabriel Perei
ra na Ulissea, cant. 1. est. ·!2,1,. TambP.m 'torrente Ifa.zem 

todos hoje do genero femininu, mas Vieira no tom. 9. 

pag. 16 o faz masculino, e não. menos Ga1hegos noTem· 

plo da Mem9ria L. ~2. est. 96. 
Por fim os 'medicos tomaram a liberdade de darem 

a alguns nozpes de enfermidades já o gem~ro ~a~cuUno; 
já o femoiaino; e assim dizem o s·~noope ' e a sinoope.; o 
pleur-iz e a pleuri% ; o anéurisma e a aneuTisma ; o apos..; 

tema e a apostema &c. Com a nova iat.roducção de al· 
guns m0dos de falbr proprios da língua franceza e não · 
da portugueza, tem muitos alterado os gcneros de varios 
n0mes, não lhes dando aquelle que elles sdnpre tive
ram , comq v. g. dizendo . a moral e não o mera,l &c.; 

porem os bons cultores da Lingua não s6 não seguem , 
mas abominam estas e outr~s semelhantes intro<!lucg0es, 

apoiadas pela moda, que em tudo predomina. 

REFLEXÃO 4.a 

Sobre a terrminaçtfio de alguns superlativos. 

Não .é pouca a difliculdade que ach,am os cuito3 n:ot. 

formação de a~guns superlativos, especialmente no de 
humilde, fragil, façil, e de outros nomes que acabam 

em il. Pretendem alguns crilicos que f>OSsamos dizer c0m 



o exemplo de Vieira no tom. 5. pag. 184, col. !. humi
~ssimo á maneira dos italianos, ou segundo ós hespa
nhoes, que dizem humildi3simo. Outro5 querem que-s6 
se deva dizer humillimo, imitando aos latinos, e para 
esta formação trazem o exem pio de Camões, que disse : 
"Tornou em baixa e humillima miseria" &c. A verdaue 
é que Bluteau s6 traz hurnillimo e não humilissimo , e 
allega unicamente o exemplo de Camões; porem se é se
gura a regra que elle nos dá no seu Vocabulario na pa
lavra superlativo, podendo n6s dizer fucillimo e facilissi
mo: '<pela fresta da abobada, pela qual entrou Jacilissi
mamente," Chron. de Ois ter png. 780; fragillimo e fra
gilíssimo; porque não poderemos tam bem . dizer humíli
mo e humilissirno? O que é certo é que não valem as au
~toridades dos bons latinos, para podermos dizer [ com0 

alguns dizem J M uitõ Reverendissimo Excellentissimo &c. 

Maxirno é superlativo de grande; optimo de bom; 

pessimo de mau; pauper1'imo de pobre; celebe1·rimo de ce
lebre ; aspe·1·rimo de aspero ; intege1·rimo de inteiro; mi
~errimo de misero; porem são muitos os exemplos clas
~icos que a gt·ande· dão o superlativo de grandíssimo; a 
bom o de boníssimo; e a máu o de malissimo. Tambem 
se diz pobrissimo , celebradissimo , aspedssimo, ·inteirissi
mo, como provam bons· exemplos. Advertimos por ulti
mo que ha muitos nomes, aos quaes os nossos melhores 

auctores nunca deram superlativo, como v. g. leal, en
fer-mo, ferido, e outros, -em que facilmente advertirá 
quem ler por livros de pura linguagem. 

Aqui convem advertir aos que cuidam pouco em fal
Ia r com pureza que erram quando dizem : " N . .. 8 o 

maii bom ou o mais mau homem do mundo,, em vez de 
dizerem o melhor ou o peior homem &c. Do mesmo mo

do é erro diier-sc : " E-.te é o mais. g1·ande edificio que tem 
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Bor·tugal, " em logar do maior edtCJdo &c, Estes erros; 
são trivialissiiJilos, até naqu~lles que tem obl'igação de 
faUar bem. 

REFLEXÃO 5.a. 

. 
Sobre o uso de alg·uns adverbios c .interJez"çóes. 

Que~ bem observar aos que faliam portuguez sem 
correcção achará que a cada passo coafu1ndem o uso dos 
adverbios aonde -e donde. Dü;e~ sem entra•r em du'vida 
Donde es·tiveste , ou aonde estiueste ? OntiJe vens ? &c. Pa

ra in:strucção destes ignorauntes já .João de- Barros na sua 

Gram'matica advertiu, que aonde só signifi.cl\ aquelle lo· 
gâr onde alguem esteve ou está, ifez· ou fáz alguma cau
sa, e assim se diz, c< Amul!e e8tweste, que fha t'aruto qrue te 
?hâe!l vejo? Por figura da syntaxe tir.atam os nossos aniti
gos poetas uma [e trá ·á este ad Verbio, e <Iisseratn i!Jnde 
em vez, de aonde. Tom0u a .p•rosa esta i~iberdade da p<i>e• 

sia, especialmente n0s aelverbios po1· onde e pà;va onrl;e; 
pois se nã<:> diz po1·aonde j0ste .ou pMa fl;@r.tde vais? Viéi• 

ra 1propriissimament-e no tom. 3. pag. \2041, ''O dellérl:G é 
o d01tde, o desert0 0 p91' ornde, o d<eserLo () pa1·a o·rilde so

be quem sobe ao oeu." 
· .. - Donde é s6 pm:a pergun.ta·r o log ar dol!l.cl:e algtiem., 

vem ou veio, e pm· eUe pérgunt~m0s: donde ~Vens, rd&?i}

de vieste' donde vew &c. ; de manéira (l}'Ue é erró -erassis~ 
sim o· tan~o ·o "dizer onde' ·véns? como do•nde .estiveste! ~ 

No ndveTb'io ' nunca tambem. ha mm grahde ~bu.se, 
poís servi-aâo elle '56 para 1iem'J'>O pas~ad'ó ou f.U tu to_, "'· 

g. ·Eu nunca tat fir., ne1n nunca fialfarei, .nã0 sã® pou.~ 
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GOs os que usam delle junto com o tempo presente, di

zendo : E~~ nunca tal faço, em vez de dizerem : Eu ja
mais faço tal. 

O adverbio acaso ou casualmente não é, como ima

ginam infinitos, synonimo de talve'l.> o-u por ventu?"a; por

que acaso no uso dos nossos melhores mestres s6 se ap

plica bem a cousas, não prevenidas nem esperodas, mas 

vindas de improviso. Por isso nã-o falia com rigorosa pro

priedade quem diz : Achat·ás esta 1·asáo acaso mais frívo
la do que éu imagino. S6 dirá bem dizendo : talve"' Ott por 
vent7tra mais f~·ivola dJo que ett imagino. 

Tenho observado em bons Auctorcs , particularmen

te em Vieira, que raras vezes ajuntam a nome o adver~ 

bio assa% , mas sim a verbo , p<Dr onde , em vez de dize
rem assas rico, sabio, valente, &c. dizem muito rico, 
sabia, valente, &c. Seguem neste uso a propriedade da 

língua latina, na qual não é mui frequente ajuntar satis 

a nome, posto que se achem alguns exemplos classicos. 

Segundo a observaf$ão, que temos feito em os nossos 

tnelhores Auctores, postoque, e indaque levam o verbo ao 

conjunctivo; e assim é pouco seguro dizer-se -posto que 
etG dige, ou indague eu faço, 1\fc. Diremos de caminho~ 

que temos observado no insigne Vieira usar rar.as vezes 

de indague, em comparação das infinitas, em que usa 

de postoque. 
O adverbio facilnnente significando, á maneira dos la

tinos, o mesmo que sem controversia, acho-o mui valído 
de alguns modernos , dizendo , v. g. [segundo lemos em 

certa Oração J Viei1·a facilmente principe dos nossos om

dores , -e Camôes facilmente Home~·o ent1·e os epicos de Hes
panha. Não sabemos com que bom exemplo se defende

rão os que assim dizem, porque n6s ainda o não podé

mos descobrir em prosa classica, Aqvertimos igualmente 
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que os críticos tem ·por erro de pleonasmo dizer-se: ma• 
porem e .ma.s comtudo. O certo é que n6s aimla não lhes 

nchámos exemplos seguros. O mesmu dizemos de rM.mca 

jámais, que a cada ·passó se encontra em diversos livros 
de inferior nota. 

Pelo que respeita ás interjeições, querem alguns cd
tico~ modernos que a de Oh sirva para exprimir dor, e 

sentimento, e a de O' para admiração, applauso, es

carneo; detestação e chamamento. Para assim dizerem 
não sei em que seguros exemplos se fundam. ·o que acho 

nos Clas~ícos é servir a interjeição O sem h tanto para 
sentir, como para admi'rar, escarnecer, chamar &c. A h 
é interjeigão não s6 de sentimento, mas de pedir ·soccor

ro, como v. g. Ah que d'El-Re-i , .Ah 'qq~e do povo &c . 

.Ahi, ·não é, como muitos imaginam, inte1jeição dolo

rosa, confundindo-a com A.i, mas admirativa, que ser
ve pàra qu·ando nos àdmirâmos de alguma cous::i repen
tina. Ilui é inherjeição de queixa, ou admiração e zom

baria; segundo BaHos na sua GraH1matica . Oy dá-se já 
por· antiquado. Repare hem nesta~ significações o escrip

toi' principiante, porque é mui frequente confundir umas 

com out'ras áquelles que não sabem fallar. Lêa pelos Clns
sicos, observe-os, e imite-os na applicação destas inter
jeições. 



REFLEXÃO G.a 

Sob,·e a diversa te1·mina.çao de alguns nomes 
dirnimdivos 1 

17 

E' cousa mui vulgar errarem na formação dos diminu
tivos aquelles, que nenhum estudo tem da língua portu
gueza. Entendem, que em terminando o nome em inlw, 
e inha, tem formado o diminutivo; porem enganam-se 
como mostrará o que vamos a dizer, fundados nas auc
toridades dos melhores mestres da língua. 

Ha um grande numero de nomes, que acabando em 

o, perdem adifalettra para formarem diminutivos, een
tr.a em lugar della um inho ou inha. Segundo esta regra, 
de arco se forma an·gu"inlw, de beiço beicinho, de bicho 

bichinho, de bocado bocadinlw, de bico biq·uinho , de ve

lho velhinho, lfc. 
Esta é a genuína terminação, que sempre deram os 

bons Auctores aos diminutivos de nomes, que no singu

lar acabam em o. Algumas excepções [mas poucas] tem 
esta regra; por que se acha nos Classicos formado de 
R bano o diminutiYo abanico, e não abaninlw; de bolo bo· 
linholo, sabem que igualmente se diz bolinho; de broca

do brocadilho, de fosso fossete , de rio 1·iacho, de tolo to

lete, de velhaco velhaquete, posto .que tambem •e diga 
com exemplos menos seguros tolinho, e velhaq1binho. 

Os nomes femininos, que no singular terminam em 

a, fazem tambem pelo commum o diminutivo em inha, 
como caminha, se bem que Francisco Rodrigues Lobo na. 
sua Côrte na aldea disse carnilha; mocinha [posto que a 

maior parte dos cultos dissessem rnoçaúnha J Jornadinha, 

cwq'l.tinha, 1·osadinha, picad·&nha, bm·binha , nwraclinha, 
PART, ~.a ~ · 
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feridinha, chag~~inha, e outros muitos nomes que n~Gl 

apontamos por não fazermos de cousas triviaes prolixos 

catalogas. Bastam estes ex em pios para mo~trar que aq uel~ 

les nomes, que acabam em a, formam por via de regra 

0 diminutivo em inha, exceptuando alguns, que porcos

tume termin·am em íóinha' como camarao:,·inha' coaea9:. Í
nha e Qu~ros, que intimará o uso e lição de bons 1\.uc

tores. 
Os nomes porem, que :(tcabar,n Ot\ em ~etra consoan

te, OU no ditJilOI!gO em ão, formam O uimin~ttivo em %Í

nho, ou %inha sem per(Lerem letr~ aLguma das que tinha_m 

antes de passarem par~ diminutivos. E a.s.sim de hop:1em. 

diz-se honoenv;.inho; de pastor pasterc%inho [e não p.astori

nho, como alguns dizç:,m] de 'Oor fln~r%inha, de image!l'l 

imqtgem%inh.f11, cle mulhel'" m·ulhen~inha, e. qu~l.ildo se. cl,iz 

mtulherinha, eptãQ não significa m~nina já erescida., mas 
mulher de po.uco porte. 

Pelo que respeita · ao dithongo em ão, de bordão fot:

mamos bor.d,ao9:.~nho, de cão cão;,inho-, Je coração. coraçâo

%inho., ele ladrão lad?·aO'ir.inho, de consolação consola.ção~ 

'Ainha, de lição liçao%inha, ~c. Exceptua-se grão, que 

faz gra~•ito, vel'ão, que faz veranico, e outros que ~n

simu'á o uso, ~ f!. observaç.ão nas obras dos lDoms me·s,

tres. 
Por ulti.mo conclwiremos, que os nomes que acabam 

em e, formam tamber:n odiminutivo em r.~nho ou %inha, 

como v. g. de monte monte%inho, t:le fonte fonter.inha , 

de pobre pobre'fo·inho, de parte pa?'le»inha, de ponte pon~ 

te'.õin-ha, ou p.onticula no uso da architectura minta r, se~ 

g'l)mlo achamos no Methodo Lusi.t. pag. 1,7:'1. Tambern 

acabam co.mmummente em %inJw os substantivos, que 

terminam ctili al; e assim dizemos cri.stal%inho, coral~i~ 

r~ho; oabeda~r.inho, official»in;/w, memO'I(·iàl'i$i'fll.ho, ~c.; Ex~ 
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.o;:eptuam-se alguns, que os bons Auctores mais termina
ram em ejo , do que em •únho , como v. g. : q'L~intal~o, 

animaltjo, logareJo, 1·ealejo, e outros que omittimos, re
rnettendo ao leitor ignorante para o uso dos cultos, e 

para a lição dos Classicos~ 

REFLEXÃO. 7.a 

Sobre alguns participios , c~v"a pronunciaçao 
corre •viciada . 

. Em nenhuma ·co'Usa talvez erram mais os ·que faliam., 
e escrevem sem correção, do que na proaunciação de 
muitos particip·ios. Os Auctores Classicos sim ·os ·ensinam. 

a acertar; mas elles , com'O de toda a erva fazem feixe 
confundem os escriptores de auctoridade com os de infe
rior classe-; para elles tanto são uns como outros. Daqui 
vem usarem sem discernimento em um mesmo nome, já 
de uma pronunciação, já de outra; sem lhes importar 
qual dellas seja a getntina. Porem ciestas palavras dare
mos no fim desta ~.a Parte um copioso catalogo; e por 

'Ora tratarerno5 s6 de àlguns participios, cuja verdadeira pro
nunciação commummente se erra. 

A cada passo contra o uso dos noss0s Auctor<~s mais 
Classicos encontramos em livros, e ouvimos. em conver
sações absolvido por absolto; afflicto por aftligido; appre
ltenso por apprehendiclo; p1·ctenso por pretendido; e1·ecto 
por erigido; completacl@ por completo; involvic!o por in
volto ; oppt·esso por opprimido ; 'reclemido em vez de re

tnido; ?'esolvido em lugar de resoluto; submerso por sub-
'! * 



. mergid0; · sorprendido· por s0rpl'eso; suscitado em vez de 
1·e·suscitado; volto por voltado; asperso por aspergido; il· 
ludido por iHuso; eneendido por acceso; inexlinguido", e 

t:xtinguido porinextincto, e ex tine to: Dizem tambem ?·orr.· 
pido em Iugur de roto; mo1·rido em vez cle morto; absor~ 
bido por absorto; :abstracto por abstraído; elegido por elei
to; ea:haurido ·por exhausto; enchido por cheio, e outros 
muitos, que agora nos não lembram. Quem quizer ver 
os exem pios que prov~m · a legitimidade destas pronun~ 
ciações , busque-as no Vocabulario, que daremos no fim 
desta Pl_.a Parte, ou no de Bluteau em _seus prbprios lu· 
gares. Advertimos, q1,1e posto que em Vieira se ache al
guma vez a..ff'licto por a..flligido·, n'ão basta um ou outro 
exemplo, sendo infinitos os em que diz a.ffligicZo, como 
genuina pronun:ciagão dos 'Classicos anteriores. 

REFLEXÃO. s.a 

Sobre a pronunciaçáo breve, ou longa de 
algumas palavras, e nomes proprios. 

. . 

,·Desculpo aquelles, que faltos <}e bons principias igno· 
:I'am quando hão de fazer breve , ou longa a syllaba pe· 
nultima de álgumas palanas e nomes propriós; porque 

·não ha um uni co livro em portuguez, que os instrua. Não 
-J>ão poucos os que tratam da orthografia; .mas nenhulll 
·)la, que trate da pronunciação longa, ou breve de muitas 
·palavras. Por isso nesta parte se ouvem commummente 
infinitos erros, com especia:Iidade naquellas pessoas, que 

~ jgnonun " língua 1"-tina. Eni serviço dest•~s faremos aqui 



menção de algumas v.azes, cuja pronunciação corre erra-· 
da, fazendo-se umas vezes breves, e outras longas con

tra a ~ua derivação e origem. 
Comecemos pelas breves: a Alcidarrw, nome proprio 

de um antigo lutador, fiseram longo alguns dos nossos 
poetas, sendo breve segundo os gregos e latinos. ·os mes
mos dão tambem erradamente a penultima longa a CZi
mene , Democrates, He?·odoto, Jolo, Patroclo, Praxiteles, 
Telemaco, Timagenes, Xenoc?·ates, Epheso, Nt~mida, P?·o
selyto, Lachesis, t;c. Quem quizer observar estes erros, 
tome o trabalho de lê r a Insulana de Manuel Thomaz, e 

a outros poetas da mesma classe. 

Com a mesma. vicima liberdade, com que estes fa
zem longa a penultima syllaba dos sobreditos nome3, fa
zem tambem breve a de outros, que constantemente a 
tem longa. Taes são Abdolomino, Archia 2 A 1Tio, An

droníco, lleraclito, B e1·aclio , Iphigenía, Gõpemico , 
· Gargano, Cleobulo, Gàrdona, Nocer-a, Thessalonicct, Se
leucia, Swma1·ia, Nicomedia , Periferia, .1v.lonomaquia, 
Belena [posto que sPja breve entre os gregos e latinos], 
concláve, rubríca, e outros muitos, aos quac:, erradamen
te se dá a penullima breve. 

Outros nomes ha, cuja syllaba penultima é entre 

l'lós commum, isto é, que se póde fazer breve ou longa, 
porque tem a geu favor exemplo nos nossos bons poetas . 

Taes são académ.ia ou academía; Agátocles ou Agafócles ; 
Démoctes ou Demócles; E'dipo ou EcJ,ípo; Pét-icks ou 
Pe1·ícles ; Sóphocles ou Sophócles ; Cleópat?-a ou Cleop4_t?·a; 
polícia ou policía [se bem que os mais cultos sempre a 
fazem breve J ettcharístia ou eucha1·istía; "océano ou ocea
no ainda que são raros os exemplos de a breve J; ímpia; 
ou impía, se bem que s6 no verso se admitte a penulti-. 

tna longa; impm·es [numeros] ou impárt:s; porem do cs 



longo não são muito classicos os exemplos. Quem quí

zer instrucção mais copiosa de outros· muitos nomes, cu

ja pronunciação breve ou longa fOtr para eHe duvidosa, 

()bserve os nossos poetas de boa nota, porque s6 estes, 

por conta dos consoantes ou dos accentos do verso, é que 

podem tirar teda a dúvida. Para as palavras cque nclle& 
se não enc0ntrarem , reeorre-se ás linguas donde as ditas 

vozes trouxerem a su'a origem. 

Com 101 exemplo do Padre Pomey, que no seu dic-' 

cionm:io fez um catalogo de n®mcs proprios, que com

murnm·ente se tomam no baptismo, não parecerá inu

til fazermos n6s o mesmo, mas s6 daquelles nomes, cu
ja pronunciaç.ã0 anda mui viciada entre o ''ulgo, e tal

-vez que tambern entre aquelles que se presarn de o 

não ser. 
A'gada: 0s nossos antigos diziam Agueda; mas Tho

j:e· prevalece a pronunciação tirada do latim Agatha. 
Antonio: os antigos diziam tambem Ari-tão; mas ho

je é· pouco usado, e s6 se conserva em algumas famílias 

illustres. Em linguagem poetica diz-se Tionio. 
Apollir;,r:.n-: outros sem exemplo moderno pronunciam 

Apollinario, e um destes é q. Padre .Bluteau em muitos

Jogares. 

Apellonia: o vulgo diz rpollonia, mas é synoope de 

que os q.lltos não usam,. Os poetas trocam Apollonia em 

Detia. , 
Agostinho: dizer h0je A~6gustinho é erro, posto que 

se ache em alguns antigos Sermonnrios. 

Balthasar e não Balthesar, como hoje diz commmn

mente o povo; e posto que se ache em alguns Classicos 

e?ta pronunciação, tem-se já por v·iciosa. 
Bq1·bara e não Ba•rbarra, como et;radamente diz o 

Tulgo, e até se a0Jaa em alguns H:vros anti~'os. 



Bm·tholome/u é que se ueve pronunciar; dizer liJcr
tolameu ou Bartolameu é erro. 

Bm~tista e não Baptista tem a seu favor éxeinplos 
da primeira auctoridade, especialmente de Vieira. 

B elchior é a pronunciação o0rrcnte : Jl1elchior é an
tiquada, sendo aliás a dos nossos escriptores antigos de 
melhor nota. 

Brígida e não B1·i<t . .ida, como diziam 0s antigos, e 

hoje pronuncia ainda não s6 o vulgo, mas os qüe presu
mem de fallar bem. 

Brites: no seculo Hi.0 taml!>em se pronunciava Bett
t?·i;s . Hoje seria proriunciação antiquada. 

Catharina e não Cathe1·ina, seguindo aos latinos. 
Na linguagem poeLiGa é Co1·ina. 

Céciliã € nã0 Ce;oilia , como costuma pronunciar a 
plebe, a qual diz tambem C~%ilia . 

Ot.megundes, nome entre nós desconheeido, ma§ usa

do em Alemanha. Em alguns livros se aoha sem funda
mento c~mess'l.mda. 

Costança e não Constança, se bem que cata segunda 
pronunoiação tem a seu favor votos de pessoas ettltas. 

Dini1. é entre n6s o mesmo que Dyo'Tiiisio. O povo 
diz commummente D ·inio;, ~ e tem gente polida que .o se

gue, fallando e escrevendo. Em Vieira no tom. ~. pag. 

H. acha-se Dionísio por Diniz, fallando do rei de Portu
gal que te,·e este nome. 

Dua?·te e não EdtDard@, posto que seja esta a pro
nunciação em outras línguas. Se quem tiver este no

me for portuguez, devemos dizer Duarrte, se for esfrran- · 
geir.o , Edua1·do1 seguindo a regra que observ0u o Padre 
Vieira. 

Engracia: o póyo diz Gmcia, e pór figurá de synta

:x.e achamos a mesma pronunciação em D. Francisco Ma-



nuel nas 'mas poesias; mas sendo no estilo jocoso é per

míttida. 

Euj1·or.ina com a penultima longa, postoque no la
tim seja breve, porque prevaleceu entre n6s a cbita pro

nunciação; assim como em DCJ1'0thea, que tambem na 
língua latina tém 0 e breve. 

Eulalia é que se uevc pronunciar, e 'não Etblaia ou 

Olaia, como dizem os que não sabem. 

Fede1·ico devemos dizer, e não F1·ede1·ico, imitando 
a pronunciaçfi.o das linguas estrangeiras. 

Genovefa e não Genoveva ou G enueva, como dizem 

ordinariamente os que não sabem fallar. 
Ge1·tn;,rles é a pronunciagão genuína: o povo umas 

vezes diz G etrudes, outras G eltnLdes. 

(hálherme é a nossa pronunciação verdadeira de G1bi·· 

Zhelrno; pore;m se fallarmos Lle alguma pessoa estrangei

ra com -este nome, diremos [imitando a Vieira] Gui

lhelmo e não Guilherme. 

Guiomar, antigo nome portuguez, e hoje ainda usado 

na classe da nobreza: dizer G7.bimar é pronunciação errada. 

l!r·ba, particular nome portugu.ez, e não Ei·rita. Na 
linguagem dos poetas é Irene. 

Jorge e não Jor'Ze, como diz o vulgo. Talvez pro

nunciavam melhor · os nossos antigos , dizendo George. 

Leonor, e não Leanor ou · Lionor. · Vieira fallando 
de pessoa estrangeira com este nome diz sempre LeonoN~ 

e Eleonora. Veja-se o '1. tom. das suas Cartas. 

Magdalena e não .ZVladanella, como de ordinario 

· pronuncia a plebe ignorante . 

. Manço e não lV.lancio, eomo se dizia em outras idades, 

assim como .ll:fecia e não Mexia. N orne derivado deil1anço. 

Natalia é' a lt:gitima pronuneiaç;fto: dizer :Nata?"ia á 
maneira do povo é erro. 



Onojt·e c não Inofre, como vulgarmente dizem aquel
les que presumem de cultos. 

Peregrino e não Perig·rvno, Peleg1·ino ou Pelingri
no, como pronuncia a plebe. 

Pet1·onilla e não PetTonilha, como achamos em al

guns livros de auctores que não são de inflma classe. 

Policarpo e não Poliem·pio, como diz o vulgo, e se 
acha em alguns escriptos impressos. 

Quitcna é a pronunciação verdadeira; e já Duarte 

Nunes de Leão dá por erro dizer-se G'l.biteria. 
Ro1wlía com o i longo querem os crilicos modernO'ii 

que se pronuncie, e não com a penultima breve. 

Sebastiao; já se nã.o p6de dizer, imitando aos anti
gos, Bastião, senão em estilo jocoso. 

Theodora e não Theadora, que se acha em uma obra 
de Fr. Simão de Santa Catbarino., para aproveitar o 
equi-voco de te adm·a. 

Theotonio e Theodosio: ·não ha pronunciaçt'io errada 

tão frequente corno dizer··Se Thcatonio e Thca<losio. 
Timotheo é como se deve prouunciar; mas são raros 

os que não dizem Timothio. 
Truillo é nome raro, mas poucas vezes se pronun

cia bem, porque uns dizem TroiUo, outro~ Thr·illo. A 

prommciação dos cultos é Twrilo, porque vem de S. Tn
rilo Martyr, o~ de S. Turibio Bispo de Astorga. Os que 

lhe acrescentnm o 1·, seguem a antiga pronunciação. 

Vicente e não Vincente, como pronunciaram muitoíi 
do seculo passado, imitando aind& aos auctores do deci

l.llo sexto. Bluteau é um destes, posto que, quando es

creveu o seu Vocabulario, já .constantemente se pronun
ciava P:icente. 



REFLEXÃO 9.a 

Sobre os erros q'lte se aommeftem na con,iugaçâo. 
de alguns verbos. 

Não foi leve odamno que fizeram á Lingua Portugue

za os seus antigos vocabulistas em não deixarem aos vin

douros conjugado3 os tempos e modos de alguns verbos, 

já regulares, já anomalos. Contentaram-se cotn apontar 

delles ~6 o infinito, e nisto deixal'anl largo campo para 

erros e disputas. 

A fim de evitar estes erros o escriptor principiante, 
apontaremos nesta RefleJ<ào a genuina pronunciàção dos 
tempos e modos de muitos verbos regulares e irregulal'es, 

para que não succeda erra-los, ou nas composi~jÕes litte

rarias, ou nas conversações polidas. 
O verbo acariciar conjuga-se : eu aaa?'icío, acariaíttr, 

acaricia &c., e não acm'eteio·, acwreóSas, aca1·ecêa 1 como 

dizem os que não sabem. 

Açtbla1· e não Assolar, porque se conjuga: eu açu

lo , açulas , açula, e não assollo, assolas, assola &c. 

Ad'fnitlir é verbo regular, e não anomalo, como o 

fazem os ig_nomntes, dizendo: eu admitto, aél-mettés, ad
mette, devendo dizer: adm~tto, admittes, admitte &c. 

Adverti'r é anonialo, potqtie nas pessoas de algtin!t 
tempos troca a syllaba ve1· em vir, cctmo: eu advir·to, 
adve?'tes, advc·rte, advertinws 'f advertis, adverteni &c. 

Agencecw. E' erro dizer : agencío, agencías , agencía 
&c.; deve-se conj1:1gar agenoeio, agenceias, agenoeia &c. 

Albumim·. Erram os muito& que · dizem: albu;meío, 

allumêas, albumêa &c. , devendo dizer com Vieira e to· 
dos os classicos: allumio, allumias, alltwnia &c., e se 

bem que neste Classico muitas vezes se acha allumêa &c. 
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deve-se ter por erro, ou do copista ou do corrector da im
pressão, como mostra em alguns tomos a fé das erratas. 

A1-rear, Quer· Madureira na sua Ortographia que 
se conjugue arrío , arrías, arría &c. Mas o uso constan
te, como pronuncia a1·rea1· e não m·1·iar, tambem con

juga, a1·reio, arrêas, arrêa &c. 
Catpi·r é verbo irregular e defectivo, porque começa 

a sua conjugação pelo plural do presente do indicativo: 
car-pimos, ca1pís, e falta-lhe a terceira pessoa, e substi
tue-se dizendo estão carpindo. Quem quizer fazer regular 
a este verbo e aos outr0s defectivos, ajunte-lhe o verbo 
auxiliar estar . 

. Competir é verbo irregular, porque se conjuga: eu 
compito, tu competes, elle compete &c. , e não compito, 
compites , compile &c. 

Construir quando significa o mesmo que verte~ de 

uma lingua para outra, é verbo irregular, e conjuga-:;e: 

const1·uo, constróes, constroe &c. Quando ral o mesmo 

que edificar é verbo regular, e conjuga-se: construo, con
st·rttes, construe &c. 

Convvr, quando significa ser conveniente, é impes
soal, e conjuga-se: convem-me a '111it1n, conven~-te a ti, 
convem-lhe a eUe &c. , e assim vai seguindo os. outros tem
p0s. Quando val o mesmo que fazer convenção, é pes

soal, e conjuga-se convenho, convens, convem &c. 

Copiar. Erram muitos que dizem copeio, copeias, co
. peia, devendo conjugar á maneira dos bons auctores co

pío, copías , copía &c. 

Degi1·ir e não dige1·vr [como quer .Madnreira na sua 
Ortographia J é o que acho em alguns. auctores, conju

gando degi1·o, degeres, degere &c. Segunclo a pronuNda

c;;ão do sobredito ortographo deveria dizer-se dvgero, ob
servando a conjuga<_ião regular. 



Despedvr: grande controversia ha sobre se se haue 
di.2;er e~L rne despido ou eu me despesso. Esta pronuncia
c;ão é do uso reinante, mas a primeira é não menos que 
de Vieira- em mais de um logar das sua:> obras. Na 5.a 
pag. do tom. 1., escrevendo ao princi pe D. 'fheodosio, 
lhe diz: "Eia, meu principe, despida-se vossa alteza 
dos livro:>" &c. No tom.~. pag. 34.·3, disse tambem: 

"Com esta ultima advertencia vos despido, ' OU me des
pido de "6s" &c. Seguiu este Classico a Duarte Nunes 
de Leão na sua Orthographia, o qual fazendo utn cata 

logo de varias pronunciações que se deviam emendar, diz 
na pag. 70 despido-me, e não despesso-me. Os rigoristas 
estão ainua pelos exemplos de Vieira e de outros bons. 

Despir, verbo anomalo. Dispo, despes, despe &c. 

Despe t~L, dispa elle, dispamos nós, despi vós, dispam elles &c. 
Destrui?" para Vieira era verbo regular, assim como 

cons1Lmir, dizendo : dest1·ues, de.~true, destruem , cons1L
?nes, constbrrte , cons~11nern; e não deskoes, destroe, des
t?·oem , consome~ , consome , consornen·~; &c. Veja-se o tom. 

10 pag. ~~. col. 3. Seguitt nest.c:1. pronunciaçã.o aos Clas
sicos antigos. 

Doer, verbo neutro, cuja conjugação é: dóe-me ct 
mim, dóe-te a ti, dóe-lhe a elle; ou a mim me dóe, a ti 
te dóe &c.; e não Eu me dôo, tu te dóes, e'lte se dóe &c. 

I 

porque é entre os bons auctores verbo neutro nesta signi-
ficação. Em outras é que deixa de o ser, e p6de-se con

jugar: ett me dôo &c. 

Do9·mir, verbo irregular, que se conjuga: eu dur

'11'LO, ttt d01·mes, elle dorme &c. Segue a mesma conjuga~ 
gão de fugir, engoli1·, e outros. 

Enxerir e não inxerir [como pertende Madureira] 

é verbo irregular, que se conjuga: enxiro, enxe1·es, en

iJere &c. ; e não enxkes, enxire, como di2i o vulgo. 



Fe1·ir; verbo anomalo: eu firo, tu j e?·es, elle fere 

&c. ; a plebe costuma-o fazer regular , dizendo ji-1·es, e 
fore &c. 

Fregir conjuga-se como f e·ri?' : e~b f1·ijo, tu freges , 
clle frege &c. ; o vulgo pronuncia jriges , frige &c . 

HistoriaT não é verbo anomalo, como muitos ima
ginam, mas regular, e cooj uga-se : histo1'Ío, h"islo1·ías, 
historía , € não historeio , historêas , historêa &c. Segue 
a mesma conjugação de gloria?', copiar, allurnia1· &c. 

Impedi1·. Nos nossos melhores auctores acho-o con
jugado: eu impido, t'lt impides, elle irnpide &c. Duarte 
Nunes na Origem daLingua Portugueza, pag.l'24, diz: 

"Adherencia é a que en lre n6s impide fazer-se justiça" 
&c. Fundados neste exemplo e em outros de di versos Clas
sicos, especialmente de Vieira, é que ainda álguns não 
querem fazer irregular este verbo, dizendo: impido, i ~n

pedes, impede &c., como hoje diz a maior parte dos mo
dernos. 

JI!Iedi1·, verbo anomalo nas primeiras pessoas do sin
gular de todos os modos, porque não se diz á maneira 
da plebe: etb medo ou mido, mas eu meço, tu '11wdes, et
le mede &c. No imperativo mede ttt, meça elle, meçamos 
nós, medi vós, meçam eUes &c. 

Negoowr e não negociar; porque a sua conjugagão 
verdadeira é: eu negaceio, tu negocêas, etle negocêa &c., 
e não eu negocío, t~~ negocías , elle' negocía &c. 

Pallia1·. A seguir· o uso hade-se conjugar: palleio, 
pallías, pallía &c.; mas visto escrever-se pallim· e não 
pall.em·, devia em rigor pronunciar-se pallío, pallías, pal

lía &c., como alguns escrupulosos da pureza da Lingua. 
constantemente pronunciam. 

Penitencia1·. Achamos em alguns livros de boa elas~ 

sr. conjugado: penitencío, penitencías, penitencía &c.; po~ 



rem o uso fez prevalecer p~rr,itenc~;io, penitenâas ,, p~ní

tencêa &c. 
Pe1·der, verbo irregular : eu, perco, ttt pe1·des, ellt 

pe1·de &c. ; a · plebe diz pe1·do, pe1·da eUe, perdmn elles, 
que pe1·cla etb, que perdas tw, que pe1·da elle &c. 

Ponr. Acho em bons auctores defectivo a este ver
bo no singular do presente, porque não dizem : eu ptblo, 

' trl.b p.tdes, etle pule &c. , mas eu estou polindo, tu estás 

polimclo, elle está polindo &c. No imperfeito e perfeito já 
todos o conjugam sem o socorro do verbo auxiliar, e di

zem: eu polia, eu poli &c. 
Premiar. Em rigor de grammatica deveria dizer-se 

premío, 'P'remías, p1·emío &c . , visto pronunciar-se pre~ 
mim· e não p1·emem·; porem o uso quer que se diga: eu 

p1·emeio, tu p1·emêas, eUe prem2a &c., e já Vieira algu

ma vez o disse, se bem que são muitas mais aquellas 
.em que disse p1·emío, prrernías &c. 

Prove?·, ' 'erbo irregular, que se conjuga : ett prove

jo, tu p1·ov~s, eUe provê &c. Imperativo: p·ovê tu, p1·o

vfja elle &c. 
Repetir conjuga-se do mesmo modo que compito e 

advi1·~o ; ~ assim diz-se : e·u ?'epito, t~~ repetes, elle repete &c. 
Reque1·er por p1·etende1· faz na terceira pessoa do in

dicativo elle 1·equere, segundo a pratica constante dos Clas
sicos do seculo 16.0 e ainda do 17.0 Tomado porem co
mo verbo composto do verbo que?·er, e ria sign.ificação 
de querer com repetição e empenho, dizem alguns mo

dernos que se deve então pronunciar elle 1·eque1·. Não sa
bemos em que bons exemplos se fundem, mas o certe 
é que o uso presente está a fayor destes critioos. 

Sentenciar. Seguindo o rigor da grammatica deve

riamos conjugar sente:ncío, sentencías, sentencía &c., e 

.não sentenceio, sentencê,ts, sentencêa &c., porque é pro-
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nunciação mais segura sente'l'l.Ciw· <lo que sentencear; po

rem o uso, arbitro supremo neslas materias, fez pre»a

lecel'~· a conjugação de sentenceio &c. 

Sommm· conjuga-se : s01nmo, sommas, som1na &c. , 

e não summo, surnmas, summa, como pretende Bluteau, 

visto escrever sunM7ta1' e não s01nma1·. 
Sm·ti1· : neste verbo ha uma especial irregularidade 

que é causa de alguns erros, pronunciando-se em diver
sas pessoas e linguagens umas vezes sor, e outras sur. 
A regra dos ortographos para o acerto é, que quando de
pois do t se seguir i se diga sor, v . g. , so1·tim,os , so1·t·is , 
sortia, sortias &c. ; e quando depois do t se seguir a ou 

e, se pronuncie swr; por exemplo, surta elle, s1t1·te, sw·
tem &c. 

Surni1· como o verbo irregular jttgi1·, donni1· , engo
lir, e diz-se: e1b me S1Mno, tu te somes, elle se some &c. 

'Iitubiar e não titubem·; porque a sua verdadeira 

conjugação é: titttbío, titubías, titubía, e não titubeio, 
tituMas, titubêa &c. 

Vale1· conjuga-se: eu valho, tu vales, eUe val, e não 
vale, como sempre diz Madureira e infinitos outros, que 
nenhum caso fazem da auctoridade dos nossos Classicos, 
qu~:: concordemente nunca disseram vale senão como no

rne. Veja-se a V i eira em infinitos lagares, e por isso não 

produziremos algum exemplo. 

Por ultimo advertimos que em alguns verbos auxi
liares se commettem na sua conjugação diversos erros. 
Dizem os ignorantes samos em lugar de somqs. SeJais vós 

no imperativo em ·vez ele sede vós: heide, hasde, lzade, 
hanclem, em Ioga r de hei, has, ha, e hâo; porque o de 

nunca pertence ao verbo have1·, mas ao outro que lhe 
vai adiante, v. g., hei de amar, hão de fugir &c. Tam

bem no preteri to do verbo ser dizem t'lb fostes, devendo 



dizer tu foste, porque terminando em s é s6 para o plu

ral vós fostes. No conjuncti\'0 em ~ogar de pronunciarem 

corno vós fm·des, dizem corno vós f oreis·. Sirra esta ad ver
tencia de .regra geral pa1·a todo o verbo cle qualquer na

tureza que seja, não se confundindo nos preteriLos a se
g.unda pessoa do sing-ular com a <.lo phnal, nem nos con

junctivos, terminando o seu futuro na segunda pessoa do 

plural, em areis, ereis, i.1·eis, e oreis, devendo-se termi

nar em m·des, erdes, i1·des, e a1·des , v. g. , amm·des e 

não amm·eis; ji"!.eré!Jes e não fi"!.ereis ; OtbVirdes e não mmi
reis ; fordes e não jm·eis &c. 

REFLEXÃO 10.a 

Em que, tratando-se de alg~.mws figuras da dic
ção, se responde a algumas ob,iecçôes que se po

'râo á dmttrü~ct da Rejlexâo antecedente. 

Contra algumas cousas que deixamos estabelecidas n; 
Reflexão passada, pertencentes ao modo mais co1:recto 

de conjugar alguns verbos, se opporão aquelles que na 
sua pronunciação querem errar, defeBdendo-se com as 
liberdades de algumas figuras da dicção. Hão de dizer 

que por virtude da syncope se p6dc conjugar: como vó~ 

louvares 0u lotmm·des ; como vós esc·reve·res ou esc·revm·des ; 

corno vós reflecti?·es on refkctiq·des ; e como vós fo?·es ou 

Jardes &c. A ~sto ·respondo, que assim é, que ha esta fi
gura, mas que a não vejo praticada por aquelles que são 
os textos mais seguros da nossa linguagem, e que se ell'l 

Viei.r:a se a:cham alguns exem pios, são poucos a respeito 
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uo numero infinito de vezes em:qne não usa desta chamada. 
liberdade, de que os Classicos ·anteriOJre:: nunca se valeram. 

Sim se valeram della nos tempos de outros verbos, 
e diziam [especialmente Barros com todos os bons da. sua 
idade J vós heis de estudm· ou vós haveis de .est1~da1· &c: 

Os que se lhe seguiram, como o Padre Vjeim e· os da 
sua escola, já raras veies diziam luis, e o comníum era 
prenunciar haveis. Até o reinado d'El-Rei D . João 92. 0 . 

era causa mui frequente conjugar no futuro o verbo di
~er, quando se lhe :.~juntava àlgum pronome, p~r modo 
ui;versissim<D do que agora se pratica já com o exemplo 
uo insigne aoão deBurros •. Não pronunciavam aq.ueUes 

antigos di·r-me-ha, di1·-te-hd, di1·-nos-hão; mas dio;,e?·-me

ha, di%er-te-ha, di'!.er-me-hão.· Nesta parte é que não s6 
é Jouvavel-, mas precisa a sincope, para seguirrnos aos 
bons mestres, c não no tirar o d na~ segundas pessoas do 

plural do futuro do coojunctivo em qualquer verbo. 

Tamoem antes de João de Barros se dizia: elle Ja

~e' clle di%e' elle lu%e' quere &c.' como se r6de ver em 
escripturas antigas, e em alguns verso; do Cancioneiro 
de Garcia de Rezende . .Ma;; ha seculos que pela figura 

apocope 5e conjuga elle fa'~.' di%' ltl.'i:.' prodw:,' quer &c. 

Outras figuras da dicção ha., que introduZiram os 
nos~os Classicos, e G_IUe n6s ainda hoje conservamos, por

que servem de dar variedade, graga e elegancia. á Lin
gua. Por virtude da subt1·acçao e c01mnu.tação dizemos, 
á maneira dos oons mestres' v. g. ' estou divertindo-me 
na minha qítinta ou em - a minha qwi.nta: estou, no paço 
ou em o paço: si?-vo nas t1·opas 0u em as tropas &c. De 
qualquer destes modos são frequentes os exemplos segu
ros', s~ bem (jUe hoje [não sei o p·orque J não v~jo tão 

tlsada a preposi<_;ão em junta. aos articulas o, os, a, as, 
-como os articulas no, nos;, na, na~ . 

. PART. !i2.a 3 
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:Pot liaença da figura l!Omm~btação dizerncrs tambern, 
imitando aos antigos Clas5icos: pelo mar ou por ma?·; 
pela tf-n·a ou por te'rra: porem Jizer pm· o ma1·, ou po1· 
a torra é eno crasso d'aquelles que hoje até se ee,traolul!m 
na plebe. Pm· esta' figura é que tambem se introduziram 

os verbos irregulares, dos quaes já fizenws menção. 
Pela figura subt1·acçâo se conjugam os verbos em al

guns tempos eom particular graça e elegancia; subtrain

do-lhes algumas letras, e acrescenrando:..lhes outras . .El 
assim dizemos : tu lo'/;1/()alo e tt~ o louvas : tu lo~bvastelo e 

·ttb o lowvaste: nós louvamolo e nós .o lmtvamos. Esta li
cença s6 tem lagar quand0 as pessoas dos verbos acabam 
em s; então é que o su btruhimos., e em lagar delle usa~ 

mos de l. Porem quando as pessoas ou palavras do ver

bo acabam em r, como l01wm·, quere'/' &c., subtrahe-se 

esta letra, e entram em seu lagar d<?us ll~ formando uma , 

conjugação mais elegante~ porque é imitar aos bons mes-' 
tres dizer : hade louvallo, hade que1·ello, e não haàe o lotr 
va1· , hade o querer &c. 

Por liberdade desta figura é que a palavra santo, 
quando se ajunta aG>s nomes que começam por letra con~ 

soante, perde a letra t, e muda o n em til, ficando são, 
assim. como São Pedro, São João &c, E"' excepção des

ta regra Santo Thoma% e Santo Thomé, segundo os exem
plos de Vieira no sermão do dito apostolo, escrev-endo 
sempre santo e não são, e os nomes de santas, ainda que 

comecem por consoante. Igualmente por esta figura elll 

nomes de dignidades e soberania, em vez de g·rande se 

diz g1·ão; v. g. , g1·ão mestre de-Malta, gr:rno prior do 

C rato, griio duque de Toscana, gTâo turco &c. 

Por occasião de tn:tarmos das diversas pronunciações 

que tem a Lingua portugueza, por causa das figuras da 

dicção, ,não deixaremos de dizer alguma causa sobre :t 



oposh·opho ou retro,•ersãe, por conta da qual se com me~ 

tem alguns erros ao pronunciar, quando mais se enten

de que se ~vi~am.· N & palavr-a tmW()m~em s.e persuadem 

muito& cpJe ha p\·onurlGf&Çã.Q- errada, devendo.se d~zer 

a71,teha.11-tem; m,as_ ~ a, ha, Gn:~am QS que entre n,6~ são 
textos da pronunciação correçta_,_ po~que ~!10 rtell@s an~ 
tontem: dizer antes d'ontem é falia r com o exernplo tira
do do vulgo. Tem igualmente boas auctoriclades a seu 
favor quem pronunciar e escr.ever por liherdude 'da apos

t?•(}_phe., atégo9'a, atéqui, atéli, em 'éez de a6é agdr:a, at& 
aqui, até. ali &c. f!ieguro é tambem pr0nuncian 'n'a~gu~na 
occasiáo em logar de •;m alguma ooeasiaa; n 1'l.tma pcw le 

em '(e~ de em uma parte: n.'um sitiQ em vez de 1Hn 1.11n 

sitio: C' o sentida nisto em lagar de emn, o sentido •nisto. 
Ve11clade é que esta licença t:em uso muito ínais segu1t~ 

no verso que na plFOsa, se bem que nella lll.ãQ faltam bons 

exemplos, especialmente em nomes propr-ios de homens 

como Gíli!ilJnes poF Gvl Eannes j Ped21e.lv.a11es p~r Ped·A·o 
.4tvares; llf'arianna p.or .llda'l'ia .Anma ~c.~ ou em nomes 
de cidades flUe começam por VQgal, e tem antes de si a 

preposição de , como v. g. , d' Evq1·a., d1 Obidas , e não 
de .evora, de Ob.idos &.e. Em alguns appellidos tambem 
achamos prat::icado· o mes mó, eomo d~ Aln'li~ida e aão .de 

Almeida &c. W 0s relativos estmdn!> e tlf!IIJ!CUout?'O é que 

não se aehará o exemplo de este eutro , aq'IJ.elle m~lro ; 

como diz um modemo ae~demico, pel's~,Jadindo-se que 
~certa em não usar da apost11<11pho, 
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REFLEXÃO 11.a 

Ern que se discorre sobre clJs pronunciaçóes sor
didas e obscenas, p ·rocedidas da Cacoplwnia, 
das quaes mttitos advertidamente não querem 
az'nda hojé faz.er caso. 

Üs que em seus escriplos e conversações~ !tem por tÍm 

reparo pueril a <:ensura das cacophonins, ou dizendo me

lhor ca.cephaton, J!lào sei em que razão se fundam ; não 
p6J.e ser outra senão a falta de doutrina. Não despre

zariam aquelles que cuidam em evitar certas obscenida

des e sordidezas, procedidas das ultimas letras de umas 

palavras e dars primeiras de outras, se soubessem q.ue os 

antigos grammaticos, rlietoTicos e oradores deixaram mui
to recommendado o evitar estas viciosas pronunciações. 
Como os que dellas não fazem caso são homens que s6 

entram no numero da plebe litteraria, ser-nos-ha preci

so para os convencer não fallannos . n6s, mas sim aquel· 

les çuja auctoridade ninguem ha que não respeité. 

Muitas dicções ha [diz Quintiliano no L.0 8.) que 
em tempos antigos não continham som e sentido escan· 

daloso, ou porque a<luelles que as diziam tinham mais 
"innocencia, ou menos escrupulo. Porem depois que o 
uso moderno as condemnou, por despertarem idea <de cou· 

sa sordida e obscena, é necessario conformar-se com el· 

le. Assentando nesta doutrina, já Cícero tinha dito · fi 

:Bruto:==" Cum no bis non dicitur, sed uobiscurn, q~bia 

si ita diceretur' ob,;cenius oonctbr1'ent ntterm." 
Servia, commentando o verso 197 do L. 0 1. 0 da 

Eneida, em que se lê ctbm navibus, diz : "Gàceplwton 

m sermone ; quod fit' si cum pa1·ticulam n littera seqtta-
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tw·." ~eguindo esta doutrio:+ censura neste Epico cum 
nornine , dorica castra, achttica cast1·a , cceca cal·igine &c. 
por conta tla pronunciação de cwrn no e de ca ca. Pelo 
contrario louva-o no L.0 8. 0 quando fallando de Caco não 
usou deste nome proprio > mas disse htbic monst1·o, para 

evitar uma sordida pronunciação : "Bcne mt~tavit inca
sum, in quo inerat t·urpis signijicatio." Quem ler pelos 
antigos grammaticos achará que elles censuram por este 
principio em Sallu tio dncta1·e exercitus; em Ovidiq glmt.

ca canentia; em Tibullo sicca canis &c. 
Pa~saudo dos crilicos latinos aos italianos, reprehen

de a Crusca em Tasso o uizer fu tuto, fu tota, cogl'a

mici, con noi, f~nnca'!oo &c. O canleal Bembo nas suas 
P1·osas, Momenhor de la Casa no seu Galatco, e Pani
garola illuslrando a Demetrio Falerio, censuram em 
Ariosto, Danl.e e Boccacio semelhantes pronunciações, 

que despertam itleas deshonestas. Muito mais certamen

te poderiamos dizer nesta materia_, porque não nos fal
tam críticos de diversas nações que para ella nos soccor
ram com muitos exemplos; porem cremos que bastarão 
estes para cuidarem os pouco escrupuloso:; em evitar as 

pronunciaç?es viciosas. 
Estas na Lingua por tu gucza succedem , ou porque 

se pronuncia mal, ou porque as 'ultimas lelras de uma 

palavra, JUntas á primeira da que se segue, precisamen

te fazem uma pronuncia~ão ou sortlitla ou obscena. V. g . ; 
.pronuncia-se culpavelmente mal, quando se não expri-
me bem a ulti~a letra do ndve rbio po·rque , seguindo-se 
o nome proprio Ab1·ahií:.o, Agar &c. D e maneira que não 

havenuo apostrofe on synalefa, já a pronunciagão fica 
soffrivel. Pelo cont1·ario os cacopboni'as inclispensave~s 

são aquellas que resultam precisamente de duas vozes, 

ainda que C5Las se pronunciem bem, con1o '' · g ., .asjun-



t{!) ao a'(helrbio vrâo, on -á parlicula no. Sill·v,am Ut! e~tem

pló esil.<es l(l].IQucs versos d'C -cet·to ,p(l)et.a -modem o\ 

"H'(j/,s no cilizer tant..1.s graças -~ 

.,, Que <eu. tts ntro posso c~ntaT. " 

As tltll.d:re:s cacopooni.as necessarías~ q11é 1-esult<am de 

ajuntamen l'o de owtTas vorlles; .e fa.z€tn ptol!l•tmcia<;Õ'es o'brs .. 

~enta'3, pede a moà:esti.a. que as cl'ei~emos em rsilenci-0.; ·e 
quem dellas quizer -exemf>l<OS, busque a Orthographlia clo 

.Pucke M ad11urei ra !Fci!i'6, ·e im-os nil!l pa~. l4o/. · Porehil. cre · 

ru0s 'qUe a fle'lilbum iLeÜo1' S'eTão pr<adsos, po~que 'não ha 

(j_'lil m 'ljlão :perceba a 1;o'rpeza rla consonanci<a ll0 ~junta
.m.ento de certas syHabas. 

'REFLEXÃO I ® a .... . 

Yocabula•rio de palavrcts _, que correm presente-
mente com pronunciaç_oes diversas. 

PromeH.emros no prilllcipio.-desta Segu~t~·<ila Pa:rbe ·da<r >a 

l-er um vecabulBII'io de vozes -em cuja pr0Hillmciação ha 
muita v-adeclaue. Cumprürws a •promessa, <e neHa par~

.ce-nos <il ue faremos üão leve sen>iç0 ao esct'iptor prínci~ 
pia at-e, porque nesta éoUecçãG aob.-ará confi r macia coro 

e<Xernplos de fuons auoleres --a pron'u·nciação gen u•in-a ::J.e 
nHllitas vo~es que co\'l'em :pronunciadas com .t>~slalll.le di~ 
Tersid.ade ainda -entre os presacl0s ·ele cul.tos. 

Muitas vezes não seg,u.i..m-os -seus rexemples, porque 
o --uso, arbitro t.ywnno Jda$ lio131g.uas vivns_, fez com qne 
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predominassem outras pronuncia<,;Õ~s. Onde porem o uso 

se não oppõe claramente á praxe dos sobreditos au.ctores7 

seguim()l-los com religiosa veneração, e desprezamos os 

modos viciosos co.zn que b.oje muitos pronunciam, sem 

respeito á auctoridade de tão veneraveis mestres. 

Temos observado q.ue jámai<> se affasta-l'a'nl deJles 

aquelles que nesta idade cuidaram ern fallm· -com purteza 

a sua Língua, segu.incl.o~Õs üelmente na Orthographia, e 

pol' conseguinte napwnunciação. Taes foram oeloqu.es;l

te matquez de Valen.ça D. Francisc0 deP..ortugal, eseli 

filho; o .conde .da Edceim D. Frr:iua.<;:i.soo .& M ,eaez-es; seu 

filho o marquez do Louriça.l; D. Jen:miru(i) Conttacl.or d.e 

Aa·g.ow , clerigo regu.1<tr thealino ; D. José Barboza , do 

mesmo instituto, .e em úm outros mu.itos; dos .quaes al
guns B~inda lViMem, .e n0s ensim.am a nã.o s~nlil.O;> harbaros 

na língua materna . 

. Li-soo,jea1m."o-mos de q.tl.e ~ste nosso Jtrabalho .não só se

rá urtil, mas .ag.rada-v.el a'G leitor, poiqlil-e es;ta~<lo costu

mado a ler na Orthographia do Padre Mr.dureira nauüas 

sentleu~s •sem pa10~as, achará llll•€SJtê copioso V0[;!abulario 

se.m~:ue bons exemplos que <:onfi.rmem oqu:e dü;emos~ rui

sina IDas pll'O.Iilu.n.<::jagees .que se deve.m, seguir, como :111a~ 
que se hão de desprezar com os exemplos çàe ou;t~ps ês

cní.-p;to.res rle ín61'a·i@:r ,ord!em Jt'll l4•e os c11i.tieos pl'-N.dentes . 

Ad:Ymti:mG>s •JDOr lrlcimo, ~uc os ,auctores a. ~il:ltmJl 15·~

guimos' os citamos segundo as suas wimeiras led'ições' 
(;}.'l!le sã<D as mais eolu;eetas, e :lilào tB!S oul:;t-as EJ..\.te se -segui- • 
r:rutn .• Já ·se:V.-ê .que !fiailia~rnos ;;6-ciac;.l'~lclileJ!-..· .cujat;'9lmts m_aü 

de uma vez tem visto a luz publica, oomo sito as .cde Ca

rnêes, Vticirua., Jacint0 Freüe, FJla!Dcisço Rocl>t~g.ues Lo

e<:>, Duarte ~tbeüo, :Gab1ticl iPeJrei:t"ll. &c. &c .. 

Abendiçoar· achamo5 em diversos logmes ·de V-ie.i;l'a: 

"AbC~r.~,diçolilhlio, mjl ve;~;es odii,a .em cp1e nasceu., ,, tQ-m. 9. 



pag. ~6b. Não oteino::ninda poran.tiquacdo; po Pe·maben-' 
çoa'r "está mais em uso. V" 

Abesk'lf''"', c não avest•ru% Ott· avetn.L%, .como erra;d}l

menle diz o ' 'u]go. Veja-s.e · a Fen:eira na sua Ca~a de 
Altenaria, png. ·ii.07. cap. 6. 

Abetar.da 'é melhor pronunciação do que belàrda . 

Veja-se a Arte da Caça. 
Abobada ou abobada, e não br>JVeda. J aoin to Fre ·r e 

no Li v. \'2. da Viu a de D. ·Jioão de Castxo •n :0. 8\2 : "EFa 
o eüado ou abobaderda igreja., &c. Vieira 'no tom. 9. : 

"As ab0badas do firmamento" &c. Neste huctor aoli a

mos tambem abóboda. 
Abominoso por abomirvavel já se não t.:Uiz, po3tO ql!le 

se ache em Camões lilO cant. lO. cst. 47. 

Absolto e não absolvid(i) . Absalto é pr0.m.unciaç;ão com
mum nos Classicos; absol·uto nos f01:enses. 

Absoluçáo e não absolvição diz Vieilia no ·t(j!m. 1.. 
pag. 371: "Pertence a alisohvçao ao prttlado de todlra a 

dieccse '7 &c. 

Abundoso por abtGnélante já se Hão .p>mnuncia: '~ Ha

bitar os seus cam pBs ab'tmdosos" achamos" no Poema da 

Destrui~ão de Hespanha' LiN'. 3. est. ·21!>. Sem auctoF e 
de inferior nota. . ">• 

Abusão por abuso, pos•to que seja de Barms, e~tá 

antiqua(]}n. Como nome de uma iflgura da rh.elorica é que 
se p6de ainua dizer: 

.Açmna1· um animal e l'lfiO açaima1·, achamos nos_ 

1ons antjg0s ~ p>orque chamavam a§amo e· não açaimo ao 
dito :freio ou-cabrestinho . 

.Aearoh<'Jar por canhoneai· CJieio que ~ pmnun~ia§ão 
introduzida dcpGis qúe tivemos gazeta, )DOrque antes del~ 

l a a não áchamos. 

Acm·car por ganhm com caricias é pronul'lciac;ão que 



41 

tem maus ex em pios. Deve-se · dizer aca?·icia1· , e reservar 

acarear para o estilo forense. 

Ar:ção [termo forense J e não aucção , põstoque se 
ache a cada passo nas Ordenações cilo Reino. Est<Í intei

ramente antiquada, e s6 no vulgo tem uso. 

Accomodamcnto de .filho; e não accomodação, disse 

Vieira no tem. ~ - pag. 4!47. "Nem.sutl.i5fação Je ereados, 
nem accomoclamentude filhos, nem disposição da casa, &c. 

Acesoaclo por sa'!.on ado já se não diz , posloque se 

descubram exemplos em os nossos bons antigos. · 

Acoba1·dar ou acovarda1·. Seguimos esta segunda pro

nunciação, ' por ser de Vieü:a, F r. Luiz de ' Souza, J a

cinto Freire e outros, seguindo a Camões, que na ·Can

ção õ.a disse: "Andar meu pem buscando, e de o poder 
achar acovardar·-rnc. 

Acordo[termoforense] melhor doqueacordão. Bra

chylogia, ue Principes, pag. 170: "Faça o principe mi>

teriosos seus aco1·dos" &c. Este livro em materia de lin
guagem não é Jesprezado do;; criticas, como· o são as 
outras oums de Fr. Jacinto de Deus. 

Acostm·: mais seguro do que encosta?·, com os exem
plos de Vieira, que são em grande numero. 

Acostuma?· tem melhores exemplos do gue ·costumar. 

Corte na Aldeia png. 319: · "Para ·homens mal .acost7~· 

rnados" &-c. Üb3ervem-se os outros Classicos. 

Acquirir e não adquvrir é de to.dos os bons textos: 

F r. Luiz de Souza e Jacinto Freire, auctores da primei
-ra classe, darão mil exemplos. 

Adaga confundem muitos comadarga. Adaga é urna 

causa curta, que em outros tempos se trázia á cinta; 
adarga era uma casta _de escudo. 

Adem [ave J mais seguro do que acle: no plural adcnsL" 

Vejam-se os auclotes que escreveram sobre a ca~a. 



AdevinlLos -e adevinhador(.s tero bons exemplos, mas 

a primeira pronum:iação ha de .parecer à muitos antiquada. 
Adm1Jrante r.or admiradm· t raz D. Francisco Manuel 

nas · suas Cartas•: "Porque oofficio de admirante me rott
baram ha dias os discre<Uos" &c. pag. 96. Será, hx:>je ar~ 
caisíno u:sar desta pron(mciação. 

A:dvertiriiento por advettcwcia já se não diz , se hem 

o mou,. alem de outros, D. Francisco Manuel nas C.ar
tas' pag .. 17. 

Ajeitat· por enjeit@.f!" já se não usa'~ tendo a Hás em 

sel!l foa vet· ·os meihores CLassili:os .. 

A.tfa:vel e ·noo (J_tfa'b'ãl, •como enalilame>nte pertendem 
.alguns~ @lil!Vernando-se por se pl'Oil unciat· ~a.tfc<thitidade. O 
. m~m0 di zemos ·de iwsrtawel; tpmTVavel &;c., nã:o obs,tant<e 

dizer-se instabilidade, p1·obabilidade &.c. 

Aff!ii;g~d'<' tem ma<itS a ·seiU ~iavo.r os ·C&ssiiCQs do que 

.aJ!flicttJ. Só o ig~tronu:á quem deHes mão ti-ver ligão,. 
J!lfialclo er(iJJfeaoo tem gralll.d.e il•if,feren~·a .. Clll~~ello afl!@,

dv :· ·s~mbl.an!lie ·afaar:d(J). · • 

Afinar vozes, .owm ~ :pmt:a &!c. tem mel'!ro·l;es ~e.xsem~ 

-piL'0s cil0 ICJllll'e -refmar .. 
Afo7·mos'(?)}.'lltar 1p0t· ·ajio1-:t.no.su1.r não é Jl!Oíite -íprolillltln.ci.a-

ç:..%o• SB:gtlll'l'3- , c. 

- · ··AfoTfi1fwr po1r •t!LJ7l1Dttzt'CIIJ· e <d~ JJ.):ã(!) de 1hrrros e!~m · C6l'i

versos logal:es xil:a:s oS\.taS Decadas. ,;H;<iljle •dâ0eltrlos fn..t!L(ij'ÚO(iJf/" • 

• • .Jflff'l'liJ 'J!'bl! afJ!Ü.c~:mo illem ielm ípcresdlà o s0<f:remos. " Do 
-:i!l!f1 o r~ nsiati'o@ _h:em.ispber~o, ''- xM~ L'lll'lldi.m JlíiiO ;seu p<Ve

ma a S. João de Deus; ma s é a.rrctor sem ~c~~ed-i.lt:<i>. --

AFJVOMffice • . A'Cl!mam:os 'EJID 't!Ll§riudt.uilu;e 'em'ailrgwm;stbGJas auc~ 

t0rr es , lllm cl'<ils lq t:aes .té .:B11. ÁntmJ.:Ü<l> ·da:s !Çhagns, no-~tlll'e 

toca á propriedade da 1iflil~ .. NIID tolJijl. \'2 .. dadl>.~hnas iEsr , 

·f>i11"-Í!tli>Hlle'S t<Íirilz 1611:e lm.'R )p:;ng:. Jl~· ~ l'~ ::A.illll.clra··~C!J!ue, ,es;it:as .novas 

trazem •stm.Hl agvr:itfiiA.bloos. "· 
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Ajus~am~'Yiilo tem melh0res €xemplos do qu.e qfuste, 
o qual nem Bluteau chega a trazer. 

2UaNk>., mais do que a·larde ~ er{;t prGn:uncia~ão dos 

nos ·o'S Classicos. "N~m eu serei tão atrevido} que fa~a 

alard0 das ohri~-a·ções" &-c., D. Frandsco Manuel, cart. 
pa,g. tiZO. O Padre Vieit·a usou do ve~boakz1'Gloo1· no tom. 

6. pa.g.I'29G · "O prodigo porql!leco .g:asltar-e abotrde.aJr "&c. 
A lc@ça;r , alcacer , aka'i-a1· e a lcGloore se acha em bons 

au.ctores. Se·guimos aus ~u~ disseram alcaçar. 

Alcor'fa [ma-ssa feita ~~e -a'Ssucar] e não alcm'Ce., 'CO>

tno diz o vulgo. Galhegos no seu Templo da Mem'<ilria 
Liv. 4.j>ag. ió9: <cEam suave aalc@rçct peregrina,&c. 

Alfom por emfim é <le Vieira em diverso:; lagares: 
"A~firn Deus se tem declarado por n6s" &c. Cartas, t"'m.. 

1. pag·. 189.. O Padre Eh:mnaj•des aas sua'S obras segue 
em varias partes este grande Classico . 

.dlgamvia -e noo algarvia-, em quanto linguagem em

bttraçada e confusa. «Não imaginemos que aqui ha m~s 
a.lga1·avias" &c. Bernardes, Luz -e Ca.J.0>r, pag. ~49 .. 

Alga..,m·a e não alga.,.an·a., comii> enadamenle pro
nuncia o vulgo. Veja-se a Vieira, Jacinto Freire e ou
tros, que todos seguiram a Barros . 

..dlgebisfta: <(!)Ut·ros dü:em algeb1·i-sta' .algums >críticos· 

usam desta segunda pronunciaÇã<i> pn.ra den~tar o profes4 

~or de .alg~bra7 sc·i-encia malhemr,.li:ca; e da prim~ira pa
.ra o que concerta ossos de~locados . 

.Alheaçáo [do en tentlimento J e não qlionaç~t;) acha
mos n0s b<:ln.s t'extQS, Esta segwl'Hla pa-r-ece que está mais 
em uso. 

Aliumaria., posto ·qu.e se ache em Barros~ Camões e 

o~tros an•rig0s d~ igual a'lJt~L<Oridade~ .não !;e· tJlleve hoje di

zer' mas animttria. A limaria é tnai;o ·en'O crus-&<> do que 
tl.rchaismo. 



Aijoj@ir e não aijojre, como diz o vulgo. No 'plural 

aljofares e não nJjoj?:Gs. 

Abtnctrgem e não á rnm-gem ç]iziam os nossos Classi

cos, na accepção de cavallu deüado ao -€ampo. Barros 

na Ii>ecad. 4 ." pag. !77: c< Alimarias que sel!ls donos dei

taram ao almar·gern-.. ü 'Diccionario de Barboza, e a Ama[

thea Onoma:.tica (f);izern ·o mesmo, porque alm-a1·gen'b era 
UrJ?- campo p<~queno livre e inc,ulto, para o qual lança

vam os antigos a pa'Star as bestas inuteis. Porem á mar

gem é o que p1•esentemenbe se deve pronunciay pela for

sa do uso. 

A lm.as,Orl!as por àma%onas a·chamos in fi ni ras "ezes no 

Padre Vieira, assim nos sermões corqo nas cartàs, fal

lando do grand·e rio da America . 

. Almirante e não alrnei'ntLnte' como dh ·O pove igno

rante. 

Almoço e almorço ambos ter.l! exemplos que não se 

devem desprezar; porem o uso presente <leu preferencia 

á prfmeira pron,unciação. 

Aluiotacé mai~ seguro do que almotacol, contra o 

parf'eer uo Padre Madureira, ao qu<ltl fez mais peso' l\ 

pronunciação do vulgo. 

Alpiste, sem e ri l(~ que se dá põr smtentG> a alguns 

passaws : o vulgo · di~ eJp.ista. 
Alipondras chàmavam Ós bons auctores ás pedms que 

servem pa.ra se atravedsarem os rios: hoje JJ'I•evalece di

zer-se l>otd·ras .· 
. Alteno1ria Cespecie <le caça] e não al~anOJrict; assirn 

como correctamente se diz alteneiro e não allaneirn. 
' Altibo.ixos e não alt0s e baixos. Sempre assim o dis~ 

se o Padre V ieiru. " Não lh~ :fialta v a~ seus altibaixos e-rn 
qu~ poder t:repegar" &c . , tom. 9. pag .. lU. 

A!Jug~he·r e não alv,gHel: ao Padre Bento Pereúa ora 
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ser v in ·uma pronunciação ora outra. Alug1u!r temo-lo por 

rnais usuclo,. 

Alvenel [pedreiro J e não alvinéo disse F r. Luiz <.~e 

Souza, seguindo a proounciação J.?s antigos. 

Amargo e 01lW7'LfOSO <]Uerem os criticos que tenha dif

ferença.. Amargoso applicn-se no sentido de gosto, e amar~ 

·go ao que afflige a alma. "O calilc da ausencia era m uiLo 
mais ama1·go para o seu corat;ão.,_ Vieira tom. 1. pag. !)48. 

Ama1·go1· e não amm·go-,, como erradamente diz o 

vulgo. 
Ambar· e não ·ambre, de ·que erradamente usou Ma

nuel Thomaz na sua Insulana. 

Amb1·etct [flor] e não ambrieta continuam em dizer 

alguns criticos moderno:;, aos quaes segue Bluteau . 
. Ameaças e não arneaços, inda tem bons exemplos. 

Hoje parece que prevalece faze-lo do genero masculino, 

contra o uso mais commum do sec~lo passado, especial

mente do Padre Vieira. 
A metade, melhor que metade. Sempre assim o achá

mos em V i eira. 
A rnelisto e não ametista, achamos usado por Viei

ra. "O undecimo de jacintho, . o duodecimo de ametis
ta, tom. 4. pag. 191. 

Ammoniaco [sal] e não armen·iaco ou armoniaco , 
como diz o vulgo, e seguiu Madureira na sua Orthogra

pbia, não reflectindo ern que esta palavra se deriva da 

. grega Amrnon i ql!-e quer dizer areia. 
AmpZ.itttde e não amplit'l.bd. Assim o achamos em to

dos os bons. Do mesmo modo se devem pronunciar os 

nomes que os ca;,telhanos acabam em ucl. Exceptuam-se 

os proprios como Abiud, Eliud, Catalaryud &c. Em Viei

ra são mui tos os ex em pios de juventude, vicissitude, lon
gitude , plenitude , latitude &c. 



Anegaça. e não n~aça ainda dixem m,uito~ cultos, 
fundados nas auctoridades dos melhores Classico!l, um 
dos quares é o im.S'igne• B!llrro;;, que na Dt>çad. 1.~ pag·. · 

6b disse: ''-Quasi como que o queria,m ter por anegas:a·" 
· Anemone [flor] e não anemona ou anemola, como 

vulgarmente se pronuncia. 
Ante; preposi<;ão latina, e anti, partícula g1•ega, con

fundem muitos em diversas palavras portuguezas , pr0-
nunciando-as já de um modo, já de outro. Ante vai o 
mesmo que antes; e assim deve-se dizer anfiemanháa, 
arntecama;ra, ·antecessor &o. : anti ~uer dizer o mesmo que 

cont1·a; e assim deve-se pronunciar antiehTisto , antieriti
co, antipapa &c. 

Antiado e não enteado se deve chamar ao filho que 

tem algum dos d.cms qm.e entre si celebram matrimonio. 

Assim o achamoõ nos tex t<:>s mais correctos ; e com r a são, 
porque vai o mesmo 9ue anlenato, isto é; nascido antei 
da celebração daquelle matrimonio. 

Antitjra'!.vs é de Fr. Luiz de Souza na sua Historia 

de S. Domingos, part. 1.a pag. ~- Antij1·a;,i é de Ca
mões na Canção 9. est. I. a Outros pronuneiam antifra
~e, assim como dizem j1'a'!.e. Este modo é hoje o rnai.<>. 
usado. 

Aper1·ea1· e não aporrear, como traz . erradamente 
Fr. Simão de Santa Catharina nas suas Orações Acade., 
micas, pag. 186. Este verbo parece a muitos que traz a. 

sna analogia do nome castelhano pen·o. 
Ape;rtura por apeT'lo em pergunta disse Vieira no 

tom. 1. pag. 778: "Mestre, é licito dar o tribut(:) aCe-~ 
sar ou não? N atai a arpe;rttwa dos te'rmos" &c. 

Apodat· confmndem muitos coro podar, quando apo
dar é dizer apodos, e po&ar é faller poda, nas vinhas. 

Apostema mais seguro do que postema, seguindo .8. 
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·analogia da \'Oz grega aphistamai. Assim o achamos nos 

nossos livros de medicinà, escriptos em boa linguagem. 
Brito no tom. 1. da Monarch Lusit. pag. 4~ disse poste
ma, mas não foi seguido por Vieira. 

Apostrophe e apostropho não é o mesmo, como al
gum imaginam, confundindo estas duas pronunciações . 
.dpnstrophe é uma figura da Rhetorica. Apost·mpho é na 
Orthographia a diminuição de uma vogal, quando se se
gue outra na dicção seguinte, v. g., d' Almeida, em Io
ga r de se pronunciar de Almeida. 

Appendice parece melhor do que append·ix, porque 
assim o achamos em muitos, e com frequencia nos dou5 
Brandões, continuadores da Monarch. Lusit. Do mesmo 
modo se deve pronunciar índice; pollice e duplice. 

Appetecivcl ou appetivel e não appetitivel, como dis
se o bispo de Martiria no tom. H. dos seus Sermões, pag. 

~48 : "E como as cousas deste mundo sejam tão pouco 
appetitiveis" &c. Em outros l0gares diz o mesmo. 

Aprehenso por aprehendido apenas se sofre em lin

~uagem poetica: "Mas ap1·ehenso nas mãos tudo era vão" 
achamos no poema da Destruição de Hespanha Li v. qJ. 

est. 8~. 
Aquatil: sobre o plural deste nom.e ha diversas pro~ 

nunciações: uns dizem aquatis , e outros aqt,atiles ; to
dos erram, porque s6 se hade dizer aquateis, assim como 
faceis , votateis , uteis &c. 

A<rabico e não arabigo ou arabe, disse sempre J::;~ 

·cinto Freire, porem a1·abigo não é destituido de bons 
exemplos. Arabe tem melhor uso na poesia . 

. Jhchiduque. Esta palavra [segundo os melhores -crí

ticos] deYe-se dizer com pronunciação de q e não de x, 
v· g · , arquiduque e não arxid!uque. A mesma regra ser

Ye para archipelago , at·chiteato, cwchitdclino, archiman-



,jl~·jta' (JII)•éhiiJCJ &c·. Mas entl'e Ol!lttro~ o l!l50 excepliÚ0ll ar;. 

'çl~ei1·9, p.orgue ,se ha ([]~ J~l'(J>OUO~Lâ~ <;,orno se lev.ára x. 

, , ,Awgnoso m.ellHH dQ que areento,' especia»ment:.e erri 
poesia. 

",. A1-gutamente -, ao.lflS do gue rtg'LulanwiLte, F>G>sto que 
esta sf'gunda pronunciaçno· seja ~:.unbe,m muit@- usada. 

' . ' 
VieiJ·a np tom. 8 •• pag. !PJ4.>4 diz: ":hteplniea a?:grwta1nerJJte 

o me ·mo santo?' &.o. Camões no c.ant. 10. esl. 5. -t'am

be;m .d,isse a1-guto e _não agpdo: "M~J praticas aleg!'es S!'! 
tocavam , Risos doces, stÜ>lÍ~ e Cl'l"g''Lbtos ditos, &c. 

Armador-m6t: diziam os qossos Classicos: h~je o_ uso 

trocou _pa m annc:/wo-nÚJ?', -lll.ll d0s offici.os da Ca.sa ReaL 
An·a$ta1· e não ,arHtst'rcvr acho nos b0ns textqs. V_i·ei

ra no tom·. 1. pag. 3~, fallandq dgs passos da Escriptu

ra mal traziJos,- ç}iz: "Uns vem aGarrel:aclG>s,, outms vem 

q.rrastados, &. B.rito na lVIon. Lusit. di~ o mesmo: "Foi 

mandada mTastar peJa cidade" &c. 
A ·r1·edío Co que foge d:;t compa!)hia] e n~í.e errr.adio, 

como diz, o vulgo. V em_ da palavra antiga an·edo, que 
valia o mesrno que longe. D, Fraqcisco Manqel na Tu
ba ,de Calliope, Somet. 30: ".(lrred@ ní de n6s o ses•tr<!l 

agouro" &c. 
Arremata?' [por dar lim J é men0s· seguido <lQ que 

rematar.,- q.ue tem a seu fav0r muüos ·exeiD1;plps Classicos. 
An·um.a_r. · e arr~ma·r faeilmente equivocam -Q;; <i]Ne 

não cuidam na pro~unciação cor-recta e gen>uina. Arri

mar é pôr uma cousa a ter mão em ou~ra, rara que não 
çáiai. " As eras não sobem ~em as a;rrimarem" diz Gha

gas nas Cartas, pag. HZO. Arrnmar é pôr as pousas ern 

boa ordem : D. Francisco. Manuel na , Carta · <,le Guia, 

pag. 79: "A mulher que mais sali>e não passa de saber 

a?'7'Hm.m· uma al'ca de roupa· branca. " N q sentido figura

~o diz Vieira i tom. Jo. pag. - ~63: "A m·rttnwçíÜJ das 
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Costas, assim do continente-como das ilhas" &c. Jacin

to Fi·eire, Li v. 4. n. llO: "An·umando as linhas em 

taboas àifferentes com tão miuda geographia" &c. 
Arrotear o mato, e não 1·otear , diz Bluteau, se

guindo a Francisco Rourigues Lobo, postoque o não 

allegue. 

Asc0so por asq~te1·oso é usado pelos medicos, ·aos quaes 
. seguiram alguns escriptores de inferior ordem. 

Asmatico e não asmento: está antiquada esta pro

nunciação' nãô sendo em estilo familiar ou jocoso. 

A spectavei [ oousa de ·Se r ver J e não espectavel' como 
muitos neste" sentido errãdament.e escreveram. . 

Aspe1·g-ido: quer Madureira, sem produzir mais exer_n

plo que o seu, que se diga aspeno, palavra que nem a 
achamos ne Vocabulario do Padre Bluleau; aspergi·· 

do sim. 

Aspide e não .aspid diz Brito na Mona·rch. tom. I. 
pag· 97: ccNem crocodilo, riem aspidc se viu mais na

quella comrparca, &c. Bm poesia poderá dizer-se aspid. 

Assegura1·: melhor do que segwra1·. São muito5 os 

exemplos de Jacinto Freire, Vieira e outros . Com a 

mesma éoberencia pronuncia-vam assegu1·adoTes e não se

gu?·ador-es. Vieira no t0m. 10. pag. \'285 diz: "Os outros 

asseg~1·adores s6 se obrigam a repôr e inteirar o cabedal 

perdido" &c. 

Assento e não assentamento; postoque se ache em 

· touos os Class:Ícos, em q:ualquer das aecepções em que 
hoje dizemos assento. Eu s6 usá,ra de assentamento por· 

l!ynonimo de moradia nos livros d'El-R~i, que veneem 

os fidalgos segundo a sua classe. 

Assopralf e assopro tem melhores exemplos do que 
sopra?· e sopro. 

Assumpção e aicenséio não é o mesmo: 
PART. ~.a. 

.. . , 
ascensao e. 
4 
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subir por ·virtude propria, e assmnp.çáo por alheia. Por 
isso ~e deve dizer Ascensáo de Christo, e Assumpçâo de 

Maria, 
Atheo e· athe~sta: ambos usados por Vieira, Dun.r

lc Ribeiro de Macedo, e outros. 
Alulhat· melhor do que entulhar, na opinião daquel-. 

Ies que preferem. a aucLOFidade de João de Barros á de 
qualquer outro Classico: "Barcos p~:quenos atulhados de 

gente '7 &c., Decad. ~ . pag. 8. Mas se pr~ferem, como 
é justo, tão gran<ile texto, deviam preferir entulhar, por
que mais vezes usa Barros desta. pronuncia<_;;ão, qu.e da 
de at1blhar. Na Decad. 1.a pag. 196 diz elle: "Entul·hat· 
os paus de madeira entre um e outro, á maneira de tai
paes." E na Decad. !2. pag. 16 diz tambem: "Ficand0 
a cova ent1blhada mais dos eorpos delles" &c. Donde t-i
ramos que de uma ou outra pronunciaçã.o se póde segu
ramente usar. 

Au1·eola e areola, senuo causas diversíssimas, equi 
vocam frequentemente os ignorantes, tendo pelo mesmo 

uma, ou outra. pronunciação. A'Lweola, a que outros eha
mam tambem law·eoZa, é o premio dos bemaveutw·ado~ 
no ceu. A?·eola val o mesmo que canteiro de flores no 
jardim. Vieira tom. 6. pag. !21~; "A repartição das ru·eo
l(ls são os aposentos, os moradores as flores" &c. 

Avança1· não se deve confundir com avençar, como 
parece que Bluteau quer confundir. Avançar é accom
metei:• Vieira tom. I. pag. 93,: "Envestio e avançoU; a 

todas, ellas in treFidam~n te" &c. Avençm· é fazer a,venga 
e con.certo com alguem sobre alguma co usa, v. g. : aven· 
ÇOlb com O rendeiro em uez alqueires de trigo &c . 

.Avantagem,, posto que tenha bonil exemplos, está 
antiquado. Vantagem é já de Vieira e de Francisco Ro
qrigues Lobo. 



..õl 

Ávàro por avat'ento é de bons auctores, porem em 
poesia tem mais logar. 

Avelutado e não aveludado se achará nos bons Clas
skos, seguindo ao grande Barros, que na Decada La, 

pag. õ\2, dis,tl; "A tecedura de selim aveZutado" &c: ç 
porem hoje devemos por uso dizer aveZudado, 

Avenidas e. nã0 venidas disse D. Franciscô Matiuel 
nas suas· Cartas pag. 164: "Tenho ainda isto de solda
do, tomar bem as aq;enidas" &c. 

A"!.o e nãp aww, como vulgarmen.te se diz [por dar 
occasião ou mot.ivo]. D. Frands.~o Manttel nas suas Car~ 

tas, pag. f>99, diz: '' N eni a>\o teve para esorever" &c. 
Barros, Decad. I, a pag. 412: "Tendo a fim que fosse 

aw para elle mandaij·" &c. Aus-.o é atrevimento e con
fiançademasiadà, mas não a acàamos no Padre Blutêau~ 

Bailm· e nãio bálhar·, como ei'radamente prdnuncia 

o vulgo. 
Baix(os e baixos : uma e outra cousa lerilos nos me

lhores aucto!'es. Vieir1ill no t0m, 6. pa'g. 3~~ traz: "Os 
baia:íos em que podia topar a fi<rca de Noé,; &e.; e J&

cinto Freire, no Li v .. 1. n. 37, diz: "Pàra que as. naus 

que vinham poT snu esteiro dessem resg~.tardo ao bai:xo. '' 

Bavü~ e não bailio, Gomo dLz Ca·rdos0 no seu Agio

logio ·Lusitano, tom. 1. pag. ~: "Bailio e grão -coui

mcndador" &c. 

Banido e bandido: tudo se p6ue dizer. V i ei ra "ne 

. t®m. 4• pag. 477 d1z: "BCllliJdido :;empre le'al" &c. A 
n0s;;a Üt:den·àção tit. 1~7. §.l01 di~: "Qas~BQ.eate o~ 
irnlão d0 banida, ainda· que o encubra, não tem r.ena, 

alguma." 
Baptismo e bapti'!.ar se ac)ia se~pre .ep1 Viém·a; ntà>S 

nes•ta flT<i>nuncia:f!SãO não lhe 0·bse!'lvamõs -cehereaeiU,. por

titie ~empre diz Bautist® e nfio Baptista. 
4 * 



Baquetas e bão vaquetas pronunciaram os Classicos. 

para denotarem os paus com que se toca o tambor. Vem 
-do italiano bacchetrte. 

Ba.q·baq·ia. e berberia: este segundo modo de pronun~ 

ciar é cde J.oão de Barros; o primeitro é de toldos os b9ns 

que se lhe seguii:am. Barlíta1·ia por ba11haridade é de Duar
te Rili>eir0 de M 'alcedo em diversos Jogares. 

Bm·baria chamam· rriuilos· ao logar oncle se faz a bar

ba , devendo dizer barbeária·, deduzindo-o, não do no
me barba, mas do v.erbo bar bem·. 

Barbaricó por barbaro usou Fari_!\ na sua Fonte de 

Aganippe Liv. · l.: "Do Goliath barba1·ico e soberbo" 
&c. Não basta este exemplo, a não ser em poesia. 

Baronia em outro tempo era o mesmo q.ue hoje va-

9'0nià ; ' mas presentemente baronia é o titulo ou dignida
de de barão, e va1·onia a descendenCia por varão. 

Bateria . melhor do que· bata1·ia, se bem que nos 

Clnssicos [talvez por erro da impressão].algumas' vezes 
!C acha bataria. Entre outros lembra-nos o exemplo de 

Vieira ·no tom. 9. ~ag. 311. 

Bemgoa•rda e não vangua1·da quer Bluteau qu1~ se 

pronuncie; mas não o admitte o uso presegte. 
Bendado e bcndar é de alguns auctores ; p0rern ven

clado e. vendar é o que prevalece. 
Bilhafre e não rnilhaj1·e diz Diogo Fernandes,' auc-· 

tor Classico em termos per~encentes á caça: · " Já tem 

succedido algumas vezes trazerem a vender em logar de 

açores t artaranhas e bilhafres." Art. da Caça, pag. il . 

Francisco Rodrigues Lobo segue o mesmo : " não ha pro

posito que· sáia das unhas destes bilhafres" &c. Corte na 

Aldeia Dfalog. 3. pag. 61 . 

Bispal e m·cebispal p<:>F episcopal traz muitas vezes 

Fr. Luiz de Souza lJá .sua Historia: " Fâltavq. o _peixe 



nit. mésa bispal, &c. Part. ~.a pag·. 76. Não é usado, 
devenclcto ser. 

Bla'l.f:io de a rmas, e não b1·a%áo, aoha.m0s na Orde~ 

nação do Reino l.iv . 4. tit. ~. Não será reparavei pro

nunciar ou Je um ou de outro modo; porem os que di
zem bta~íio tem · com effeito melhores exem.pl0s, e basta 

o Jarürdenaçã.o, l ivro da primeira auctor'h.la!!le .·, ·quando 
se não oppõe o uso constante. 

Boato e não vnal"o, como erradamente pronunciam 

muitos, que não entram na classe do povo. Vieira tom. 

3. pag . (3288: "Para q H e lodo o letrado christão não te
ma o boato destas opiniões" &c. E no tom. <L pag, 398 

diz tambem: "Minas desvanecidas com tanto boato" &c. 

Boda nupcial diziam os bons antigos; mas tem pre

valecido vocla. Bluteau ainda a prommcía com b, visto 
presentemente dizer-se bodo ao c?iner que se distribue 

em algumas festas publicas do reino. 

Bombear é pronunciação que hoje prevalece mai5 do 
que bom.barclcwt, mas uma e outra se · p6de· dizer. Bom
bardea:/" tam bem é usado; esbombardem· não, , postoque 

seja de Camõe:;. 
Boneco e não bonee1·o, cemo erradamente pronuncía. 

o p0\'0 . 

Bon;,c [sacerd0te do Japão] enãobonsw -ach.amo!i 

nos bons tex.tos. Um destes é o Oriente Conquistado, 
obra que não cede em pureza de linguagem ás que temos 

. de !fiaio·r estimação. 
Borborinha e não borborinho achamos sempre em 

Francisco Rodrigues Lobo, auctor que cscr"eveo com mui

ta. correcção. 

BorJaçote [ngo J e não be1,jaçote á maneira do vulgo. 

Insulan. Li v, 10. esl. 95: "M ns os vend~mos de maior 

doçura com b01jaçotes negros estimados &c. 



B01·6a e não b1·6a. F r. Luiz de Souza Df\ sua Histo ... 
r ia, Part. ~.a pag . 134: "O pão de milho a que cha

wam bodia" iStc. 
Braceagem , termo do rnoedeh·o , e não braçagem , 

achamos em algumas leis. 
Brami1· [ voz de algumas feras j melhor do que bm

mar, se be,m que ~l'P Gabriel Pereira e em eutros p>Oe

tas se acha esta terminação ern aT. 

Brancacenta [ cõr que Lira a b11anco J ·não é pronun
cjação usada: diz~se esbranquiçadct. 

Bt·avcr.a dt> mar ~c., melhou do que brav'l.wa, qu.e 
s_e acha nos Dial<:>gos de Fr. Heitor Pinto. Gabriel Pe
l'eira de Castro, e o Padre Lucena na vida de S. Fran
cisco Xavier dizem braveroa. Este auctor é d€ grande pe

so na materia de que tratamos. 
Brindes e não brinde- no singular. Assim o a<:ham03 

nos bons escriptores. 
Bnbtesco ~ não gr'l.btesco ! assim o escreveu sempre 

Fr. Lui!'l de S0uza . . 

B7ifalo e não bufm·& dizem os que faliam com cultura . 
Cábala, com a segunda syllaba breve e não longa, 

$egundo a pronunciação de alguns. 
CamalriA.blas [ contas de rezar J e não camandola$ é a , 

pronunciação genuina, por serem invenbadus c feitas pe
los monges Camaldulenses. Nem um s6 au,ctor de cre
dito temos achado que lhes chame Camandolas . 

Cambrai [ pano J e não cambraia, pron umcinção que) 

não se acha em auctores de boa nota. 
Cancro [ sig·no celeste] e não cance1·. "Quiz Deus 

que o sol andasse dentro dos tropicos de Canoro e Cap1·i
comio" &c. Vidra tom. I. pag. ?266. 

Carabina [ arma de fogo J e não clavina ou cravina, por

flUe ''em da palavra franeeza carabina ou cm·aoinisrs. 



Ca1·actéres, com a penultima syllaba- longa. E' fre~ 
<1uentissimo o errar, fazendo-a bre\'e. 

Cm·diJalgia [doença J e não cardiagia, como errada
mente pretende .Madureira, não sabendo ser palaV'ra com

posta do grego cardia que quer dizer co1·àçao, e de algi

ma que signifwa dor. 

Cm·dinàlado e cm·dinalato: de uma e outra prenun
dação ha bons exemplos; porem a primeira parece mais 
propria da nossa 1ingua, pois dizemos papado, pontifica

do, púrp·wrado , p1·iorado , arcediagado &c. 

Carestia: já por antiquado se não diz ca1·e<za. 

Ca1·icioso pór ca·rinlwso s6 o temos achado atéqui em 

alguns livros de inferior nota na linguagem, como 
é entre outros o Crysol Purificntivo , que na pag. 
11 d1iz: "Foram mais ca1·iciosos com os if1lhos da v-elhi
ce " &c. 

Cmyear [termo de cardador]. Bluteau traz ca1·mear 

no· mesmo sentido, mas não produz. exemplos. Carpecw 
é o usado. 

Cav'alheramente e não oavalheirosamente , que traz 

Couto na Decad. 7. Liv. 9. pag. ~05. 
CavalheTo [homem !i dalgo J e não cavalheim; assim 

o achamo3 nos melhores Classicos. 
Gàvouco e cavouqueiro, e não cabouco e cabouq•uci?-o, 

como vulgarmente se diz: "Alguns cavoucos, em gue nó 

inverno se recolhe alguma agua": Barros, Decad: I. a, 

·pag. 19\DZ: "Cincoeuta-e seis cavotMijtbei1·os: Souza, Hist. 
cle S. Domingos tom_. 1.. pag. 34!4. 

Celeusma [vozeria dos marinheiros]. Outros escreve-' 

ram Celeuma,. e o fizeram do genero feminino. A primei
ra pronunciação é a genuina. 

Ce1·cado·l' e cercoote [termo militar J ambos tem bon~ 
exemplos. 
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Ce·roe [ cõrta.r] e não éercio acho em yari0s orthogra

phos, seguidos pelo Padi·e BIJ!uteau. 

_ Cerejolio [erva J e 'Flão oc1jolhe, tiazemuosi'•nossos li:
vros de mediciNa, que os crilieos receberam por textos 
nas vozes fac"ltltati;vas. • • · 

Certamen disse Vieira no tom. 1. pag. 173: "Já 

tenho venei<Jo o certamén" &c. Mas não será ef rada pro

nunciação t~rar-lhe o n. Biu tre~u [não sei com que ~un
dam·ento J fdz servir ce?·tç,rnen para os exeiTciei.os do 'el:)g.e

nho, e certames p~ra os cem bates da vida.• 

Cévo c não"cebo, qMer Blu teau que se .dFga ., fallan
clo-sé da gordura d0s animaes; porem il:em pre:vãlecido o 
pronunciar-se cebo. 

Gl1m·el e não chai1·el, co mó v ~lgarmen te 5e diz, pm:. 

nunciara ru sempre os que tr'atat;ami da arte - ~a cav'állà

I'ia e dos adereços dos ca vallos. 

Cltinas [nação J e não clíins, pG>rql!le estta promuncia
çã.o' sendo de bons auctor~s' está hoJe antiquada no uso 
de bons· modernos: com tudo não se póde condemnar ab

solutamente a prorr•uriciação antiga. 

Chocarrea!·, checarrei1·o e chà!carric.c , ·e. não chtwor
. r eiw , ch.ac01'r eiro e chacor1·ice. 

Chtwma de forcados da 'gaié e não chusmª, -como 
~isse o auctor. ua Insulan·a no Lh'. ~. ·est. 87. V eja-se ao 
Padre Bluteau. 

. Cipreste . [arvore J ·e não aciprestc. -Já Duarte Nunes 

condemna esta viciosa proml!lnciação. . 

Circuncidar , circ'l.bnéidado , e não circt~ncisar , ck-
·t:uncisado. -

Ciri'ci1:o melhor do que ce·rieiro. Os q.ue pron uriciarn· 

com e, deduz.em esta palavra <.le cera, e os que usam dp 

i deduzem-a de círio; e esta pronul.lcÜlção é à que mais 
prevalece. 
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· Cin;ir e sin;ido e não cirgk, ci?-gido. Vieira ·tom. ~. 

pag . . 335: "tão oi1·údos" com a pe,lle" _&c . 

. Oithareçlo e não citharista charnou Vieira ao tange

dor de cíthara: "Entre os ci-tharedos e hislri .:ies sahia no 

theatro" &c . De cithar·ista não ~chamos outro exemplo 

mais que, o uso de alguns modernos. 

G'la1·e'w e clm.,idade differem na npplicação. Di7,-se 

clare7.a da vista, do di curso, da nobreza &c. : cluridcule 

da luz e corpos lumin"o5os &c. 

Coadada por prova ele fal idaqe que se im pytta. Quar

tada é erro._ 

CobCI!rde c covarde: ele um ou outro modo se p6Je 

dizer, porque se acham exemplos classicos; porem o_ se

gumlo é ele Vieira em muit0s lógares: "Inconstantes, co

varrdes e efeminados" &c. tom. 10. pag. 14,1. Acovarda

menta é que já se não diz, não obstante o::; seus bons 

exemplos. Diz-se cova1·dia. 

Codice e não coclex, como dizem os aferrados á, pro

nunciação latina. 

Cognação e agnaçáo rigorosamente fallanclo tem grnn

de differença, e os qut> bem faltam não co tuman1 cun

fundir estas pronunciações. Cognação é parentpsco por li

nha feminina, como mu~tra Gouvea na. su·t J>usta accla~ 

mação, pag. \2b6: agnaçáo é f!Uren esco por linha ma~

culina, segundo o mesmo aucl.or, pag. ~57: "Era pa

renta agnada d'El-H.ei D. Henriq ue" &c. 

Cogttla ~ c-u gula e cucLt,~a achamos em. di versos auc., 

tores. A Mon. Lusit . no tom. 4. pug. 40 diz co/5·u.ta: o 

Agiologio Lusitano tom. I. pag. 101 traz Cibg'tblu: a Be
uediclina Lusit. part. ::.. pr~g. 60 eliz cuculn. Qualquer 

destes auctores, como nãoédassico, tem igual aucloridade. 

N6sdizemuscogtblcL, porque a achamo:; em Severirn, escrip

ror mais conecto que os sobreditos. V ide o Disc. 0 4. p<Jg. 6o . 
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Co~o1·ea1· por cobrir ·arguma causa' ~CHl!l ' appareneias, 

diziam os antigos. ~ri'to, M.on. Lusit. tom-. ~. pag. \23 : · 

"Com uma coloreada mostra de virtl!lde" &c. ilbidem , 
pag. 6ó: ~' C@lorear mel•hor a sern-rasão" &c. Hoje pre
valeceu o c6rar, e já o Padre Lucena; na vida do- Santo 

Xavier, pag. 336 disse: "Por ve~tir e córar n mentira, 
&c. Em Vieira tom. 5. pãg. ~39 achamos o mesmo, di

zel'ldo : " um novo e não c(}lrado titulo" &c. 

Loh~brina [espada] e não col!uml:Jr·ina, como igno
nm temenlf!e diz · o povo. Por imitar no to{tuoso a figura 

de cobra traz a sua origem da palavra latina colt~ber. 

· Complice c não e;wmpZice. Parecia desnecessaria es.ta 
ad verteneia,, por ser mui subida a pronuncia génU:ina; 
mas não quizemos deboa-la em silencio, porque se acha 

cumplice muitas vezes· na collecçã0 de varios papeis que 

ha an aos · srehiram sobre' a falsa doutrina entã0 introduzi
ua de se perguntar na confissão saorameatal pelo compli
ce do peccado &c. 

Comprirtzento e cumpri·rnento é prommciac;ãe q.ue·com

IIY1!lmmenle se cont'unde, tendo ali:ás grande dtifferença. 

Cmnprimento é medicl'a, e cwrnprimento a execuçã0 da ohri_.. 

!p<_São .. E assim se deve proatuidnr ru·a cornp.rida, discur
so compridó &c., e·voto C'Lbmprido, preceito c~bmp7·idC>J &c. 

Conclave com ·a segumla longa., posto que Qm lati·m 
seja breve. 

Condestable era a pronuneiagão cons<tanbe dos nos

sos àntigos; e o Padre Blut~au ainda: não quiz admiLtir 

a de ·condestavel, senão para explicar aquc1le que nos 

navios · e fortalezÚs tem á s.ua· co1:1ta a preparagãó da ar~ 
tillÍaria . Como n6s pronunciamos estavel e não estQ,ole, 

l'lãO f<Ji para . estranhai' que mudassemos para condesta

v'el , cuj-a pronunciac;ão é hoje a dominante, e a de co.n
destabZe~ sabe' a antiguidade, post0que venera vel. 



59 

Conluio e não conlóío é o que achamos nos que fa
~em auctoridade. 

Consenso e consentimento: qualquer <destas pronun

ciaç;ões t~m bons exemplos. 
Conse,quente tomado por adverbio é menos usado do 

que GOnsegu.inte. Por conclusãó do enthimema logico tem 
diver~os exemplos de Vieira .• 

Consiliario não tem a seu favor os bons auctores que 
tem consclhei?·o·. 

Coristituente e não constituinte, c0mo vu1garinente 
dizem quasi todos. 

Consule.nle disseram os classicos: consultante os es
criptores de inferior nota. 

Contagio e não contagião, porque já o não permit
te o uso. 

Ü)ntia [v. g. de dlinheiro] e não quantia se achn 

sempre nos melhores Classicos; porem, segundo alguns 

modernos, .parece que deve prevalecer o uso como domi
nante . Isto não·obstan•te, n6s sempre seguiremos aos ;nes
tres antigos, como Fr. Luiz de Souza, que sempre dis
se conti.a. Vide part. 3 . pag. 461 &c. 

Conversa por conve1·saciio s6 se achará em auctores 
que ou despresaram ou ignoraram a pureza cla p1•ontm-. 
ciagão portugueza. 

Copis~a e copiador: de uma e outra pronunciação 
'lisavam os-auctores olassicos. Nos. primeiros tomos da 
Monar.q. Lusit. dhrersas yezes , se aclil~ cop·iad01·es, e na. 

Corografi.a de Barreiros copista. Hoje copiado?· serve mais. 
para significar o livr0 em que os negociante3 copiam as 
cartas que manàam para fora .. 

OJr?'igk enfio correge?· é o que lemos nos bons textos. 
G.lssaTio e não corsa?·io contra o pa-recer do Padre 

M:adureira, que não soub.e qual era a ~uctoridade de 
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Vieira, Jacinto Fí·eire e outws, qtte sei't'lpl'e escreveram 

cassado. " A p i rataria dos cassarias estrangeiros,, Viei

ra tom. 3. pág: 336. c< O càssa·rio Barha-ro.xa, &c. Ja
cinto Freire pag. b, e em outras mu.itas partes . 

Co~Ldel e or;mdelaria, 'e ·não. ca1Ldel .e ca~Lde?aria, p.os

lo c1ue venha do riosso antigo n0me 'oaucl'ilho'. 
()redibil-idade e cred•uticltLde: tal é á ignorancia ele 

alguns, que equivocam estas pronunci:a~ões, entendendo 

que uma significa o .mesmo que a outra.' Oreclibilicladt 
é a razão por ·qble 1:1ma cousa facilmente se faz crivei. 

Vi.1~ira. tom. 1. png. 170: "A idolatria seméou a credi
bilidade '' &·c. Pelo contrario credu/;idade é' facHidade 
em crer. 

G ·,eclor é Iingllagem mais correctn. do q'ue ·acredor; 

mas esta segunda pronunciagão lambem tem bons patro

nos; e bastavar Vieira, que no tom. 6. pag. \'Z'59 disse: 

o que se deve aos legiti mos cú:1·edor·es" &c. 
Crocodilo e não cocod·rilo; e se em algum bon1 auc

tor se achar, é certamente erro da impressão. 

Chteldade e nito cruclelidade, como ermdam ente acha
mos em alguns livros. · 

· Cur·vidadé •e riã0 -curvetmhrQ, sc·diz da inflexão de' cau

sa .curva ou revoltada . · 

c~bstode [ anjo] e não G.Lstodio, disse Barros' nu De

cad. 3. pag. 37: "l!:>ous espiritos custodes" &c .' ' 

· <--'yclopcs t: C!Jclf>pas achamos em clous classicos. Viei

ra disse do -primeiro modo: "Os ethiopes.JOU cyclopes ba

nhados em SUO'r" &c. tom. 5. pag. 51!). r Camões disse 

do seguqdo: "Em quanto as off1einas dos cyclopas V ui

cano está queimando., &c . Ode 9. est. ,4, , A auctorida

de de Vieira é a que pre'valece. 

DamasccLd@, lavor que imita ao damasco, e não 

t{dmnQ,~wdo ·, dildam 0s nossos antigos.. F r. Heitor Piw 
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to tom. 52. pag. 58. "Toalhas finas damascadas &c. De

ve-se seguir, por que entre os bons modernos ainda se 

usa esta próntinciação. 
Dea1·ticula1· e não arlicula·r, pronuncia,rnm os bons 

Auctores. O Abecedario Real na pag. \2. diz . "Quando 

nascem os homens., a letra ·a ·é ayrimeira que dearticu

lam &c." Em Vieira tom . L pag. 58 achamos o mesmo. 
"Eram trovões, que fallavnm, e detwticulm,am a~ \'0-

zes &c. >' Ambas as pronuneiações são usadas; a primei
ra por auctoridndes, a scguntla por uso, sendo que já 
Macedo no seu Dorninio soonJ a Forttww pag. 1\21., e a 

Brachylogia de Principes, pag. 164. usaram de an·ticu
lm· e de articzblarao. 

Debuxado1·: tenho-o pai' mais conforme á indole da 
lingua' tlo que debu.a;antc, do mesmo modo que l10je di
zemos desenhador e não desenhanie. 

Decu1·so (de tempo) lem a seu favor a grari.de auc

torldade de João de Barros, que na Decad. 3. ·pag. ill4. 

disse. <<Aquelles, que por decu1·so deannosjubilavnm na 
guerra &ç. Porem disc~Lrso tem mais exemplos. Brito no 

tom. 1 da .Monarquia, pag.~96. Nodiscu1·so destaguer
ra &c. V leira disse o mesmo. "Que podesse mais com 
elle o 'd-isc~w;so do tempo, que o disc~wso da razão &é.;, 
A ambos seguia Francisco Rodrigues Lobo, dizendo no... 

Côrte na Aldea, pag. \'l~4, "o discurso <.la i\)ade &c. 

Dedal, instrumento ele costura, dizem uns, uedu

~indo-o cilo portuguez dedo: outros didal do latim dig'ilus. 

Este modo é hoje mais usado, mas um, e outro tem exem
plos. 

Defensa e defesa confunJem muitos, segundo ao vul

gp. Defensa é para a acção de defender alguma cousa 

com armas, ou com palavras. Jacinto Freire Li v. 4. n~ 

~ · "M.nros de ladrilho, que mais ~eniam ao adorno, que 



á defensa &c. Defesa é m atis propl'ÍO nos casos, em que 

se allega justiça. iPor isso desta palavra usa a nossa. Or
denação Liv. 5: tit. I.§.~- dizeado. · "Defe~a se pode 
pôr a todo 0 tempo pelç:> n\o &c.,; Com tudo não duvi

damos que contra esta nCi>ssa doutri.na llpparega algúm 
exemplo; porem n6s persistimos nella, fiados 'em bons 

manuscriptos 0Tiginaes ~1!1\e -temos observado. 

Deflorai· e desjtorar · tem iguaes exemplos de aucto• 

ridade; e deflorar tem de mais o uso corrente. 
Defor·midarl!e ·e não disjormidade. Vieira 'llom. 8. pag. 

~~~. "Circumstrtncia, que não só pa1:eoe alheia da 'TalsàJÓ, 
-senão ainda d:eformidade., Deve-se seguir esta' próhunct~
ção' porque são muitos' e elassicos .os exemplos. 

iJJegradm·, mais usado do qu·e deg·r·aduàr, de que 

usou Mace{]o n<l> D.ominio s?bre a Fort'una pag. 96. "Se 
degr·aCúú.a da dignidade de teJi' o seu, Cread0t por àml_pa~ 
ro·, &e. ' · 

Deliciar- ponleleitar lil ão t etn ex.em pios · de moa olàJsse , 
Ddrrram.ent(') e não delirtio diziam os nossos Clas6iGOs ' 

Brit. N.tonar. Lusit. tom. 1. pag. \23. ''Mil fabulas ,. e 
mii d~lin:zn'lenlos .&c." Pres(Hi.tep1Chtie preV'aleée delir,io. 

De·11lerittiip0v desrn.eq·ecim,en;(j(iJ é d~ Barros na D.ecad. 
i .. a pag. !5.10. Ou t~os mui tos o seglll.ira m , especütlmen te· 

Fr. Bernardo de Brito. Ba Chnmioa de C~:lter em di·ver~ 

sos lugares. 
' De1nostrar· tem mellí<>res cxempl<Js do que d'emons~ 

trar. Vieira:, tom: !1!. ·pag. 40~· , d:iz: "De:mY!Jstrat!.i>vlt~ 

m.g~pz,~e· se coD.-V~nce que nã0 se aéha" &c. No ll11és-tnCJ to"' 

mo pag. 680: " Aquelle iste é demostrativo" &c. Mas 
no tomo ~. pàg. 447 disse itemenst?"l'.tr dep0is cl,e dizer de~ 

m astrm' , quasi tendo por 1i1él'lior esta seg:ut.tda pro:OiliW 

dação; pondo-a em primeiro logat. 

Demuclado por mí~dad€) diz.I.am freql!teJiJ!temênté os n·o5."' 
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~os auctores mais puros. "Ficando tão seguro e pouco 
àemudado, que. não fez moslras de fugir" &c. Monarq. 

Lusü. tom. l. pag. lf>6. 
Denunciar· por annuncim· foi muito usado em outra. 

idade; hoje não se diz senão no sentido de declarar al
gum crime :i j ustiç;_a &c. 
. Depadir por partir é de F r . Luiz de Souza na vida 
de D. Fr. Bartholomeu dos Martyres, pag . 41, onde 
diz: "Em fim se depa1·ti1·am" &c. 

Dependtlll'a?' [com os mais nomes que delle nascem J 
e não pendurar se acha em Barros, Vieira e outros, aos 
quaes ainda seguem alguns modernos. 

Derrubar e não dcrriba1·. Vieira tom. I. pag. 797: 
"Os farizeus vieram tenlar, e queriam derruba1· a C h ris .. 
to" &c. Pereira, Ulyss. cant . 6. est. 6õ: "Vão de?'1 .. U

bando os duros segadores " &c . 
. Desacommodar ~ descommodo c desacommodado mais 

seguro do que ~ncommoda1·, incommodo e incon'llmodado, 
porque na nossa lingua eles é negativo, e equivalente 
a sem. 

Desai1·e, e desar querem muitos, que se não J.eva 
confundir. Desair·e applica-se a cousa, que não tem bom 
geito, ou graça; e desar .a inforliUnio, ou_ máo successo, 
lnas parece-nos arb~traria esta distinc<_;ão. 

Desanimhal' por tirar do ninho, tem melhores exem
plos que desninha1·. 

Desapego, e desapegado, e . não despego, e despegado, 
como vulgarmente dizem os que não sabem fallar. 

Desapra..,er , por desagradar u alguem disse sempre 
Severim nas Noticias de Portugal, pag. 333. Despra'!.Jel' 
tenho-o por pronunciação pouco segura. 

Desca1·na1·, melhor do que escarnat·, que s.e acha em 
l':>cripLores de pouca aucLoridade. 
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De:cender por desce1· não se deve usat·, se bem qut: 

em poesia o traz Faria e Sousa na Fonte de Aganippe 

pa rt. 3. Ec:log. 6. "Com o pesado fumo la descendem. 
Outros u sPguiram mas st>m prudenda . 

. D eu:ontinencia por incontincncia disse D, Franchco 

.M anucl na sua Cmta de gu ia de casados, png. 19 gover

nanuo-se j ustatnente pe1a regra, que acima deixamos apon

tada, de qu e o negativo des é entre nós o mesmo que o 

in entre os latinos. M.as não se deve seguir nesta parte 

a sle Auctur, e devemos dizer incontinencia por forço. 

du u.so. 
D csdenlun·, e não desdanha~·, que traz Lobo na Cor

nu L\ ldea p::~g·. ~7., e outros, posto que de inferior auc

tnr icla 1··. Est, Yerbo vem do nome desdem:, e deve-se pro~ 

nu m·in r desdctltar. 

D esgar?·o, e não desgarre, como vulgarmente se diz. 
' Seguimos a · Galbegos, poeta, que cu idou muito em se
guir a proounciação dos booti textos. "Com brio superior 
nobre desgan·o &c." Templo da ]\tfem. Liv. 1. 0 est. 60. 

D esgmciado e não desgmçado disse sempre Vieira; 

mas o uso presente antjquou de todo esta pronunciação. 

Desimaginar e não clesmagina-1·, comó erradamente 

diz o vulgo. Brit. Mon. Lusit. tom. 1. pag. ~{;f>. "Que 
se desimaginassem desta ma teria &c . 

'Deslocar e desnocot·, não é o mesmo; a primeira 

pronunciação é propria para explicar 0 apartamento, que 
faz algum osso da sua junta, ~ sitio natural; a sf!gunda 

só é propria da deslocação da nu<:a, por isso alguns es

crevem desnucar. 

Desme't..urado por demtedido usou Fr. Luiz de Souza 
na Viua de D. Fr . Barlholomeu dos Martyres, dizendo 

na pag . ~6. "de tão desme.su.?·ada grandeza &c. , Hoje 

prevalece o desmedido: se bem que Bluleau pretende, que 
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~sta palav.ra ·seja mais propria pa•a homem descomedido 
em suas pala,vrãs, e acçi9es. 

•J D esnatwrar em vez de desnatu1·ali%a1· achamos na mes
ma Vida de D. Fr. Bartholomeu dos :(Wartyres, pag. 160;

ónde diz. "Ohegam a deMwturfLllos &c. Grancle é (1 auc-, 

toridade deste livro, porem maior é a do uso, que s6 ad
mitte desnaturali%a1·. 

Desparr;.,ido .por espar'J.,ido trazem muitas ve~es Carnões 
Ç, ,Gab,riel Pereirq, ~pplicando-0 · ao eabe110· es;J;>alhado, 
e solto. V ma e outra pronuríciação está · an~iquflda, e s6 
em. poesia se soiUre . 

Despedaçado tem melhores exemplos do q,ue espeda
çado. 

De§perdicio, e não desperdiço, como erradame:nte pro
nuncia o pov0 ighoranle. Braç:byle.g. de Princip: pag. 90. 

"Premio anticipado ao merito é de.'Perdicio. 
-· Deilpre'Aivel confundem muitos com' despre'Aadq. Des~ 

p1·er.,ivcl é s6 para pessoa' e. cousa. Ass'im o ooservamo• 

praticacl<? pel0s bens. 
Desservir, por ucixar de servir, traz D. Rodrigo da 

Cunha ·•· n·a Historia dos Arcebispos de Braga. Part. ÇJ_a 

pag. Hl7. •" Que perd0asse ElRei a todos os que o desier
vivam. ,, Não o ternos. por desuzado, se bem que muitos 
0 tem ., apesar de diversos ex.emploi dé Vieirl:l, tom. 9. 

pag. ~17. 
-c·: De.ssuadi.r .e não·desper·sttadir, como dizem infmi ~o.s , 

que não se tem por ignorantes. 
Des.t,ro.na1' por dcs·tToni't>a1' já se não diz, porque se 

oppoz o ue~ commúm a a1!1ct0ridade de graves AnelareS' • 
. Desvar·i,ar e nã0 desvairiSI!r, por CiJ.Ue é prommciação 

elo vu.lg0. 

Devaçao e não devoção disse sempre Vieira, Brito, 
F r. Luiz de Sousa, D. F raneisc0 Ma~ltlel, ~ e ouuos. Com 

PART, ~.a 5 
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tudo õ usó terrt feito pi·évaleéé! dir,vo~âo, e já •ó lemós nó 
Portugal Restaurado, e em intiniliGs modeilDO&. 

'IJiecese é :tlãó diocese, diz córh m\.Iitos Vi:eirà no tom. 

1 p::1g:. :971. '~ Pet-Lenée a á~so1ugão áo i)l'eládEY de lú.lC1a a, 

díciC6S /:) . 0s "d6us Brand'Ões p<ronunéíaí·ám ctioc6S6: 'esta é· 
hoje a prOnunGia~gão mnis se'gt1idrt', mas n·ão · ~ ta]vez a 

mais segu.ra. 
,,\ I , ~ 1 I J 

Diffcmta1' ·p :<l!l1éce á milldos 'ínei.hor · do •que infamar, 
por·ser Mprronddagão des bons· antigos; d~fJ'ctrnay'ão, ·que 
se faz pbt escri..pto ~ ou tlfovas, 1diz a nossa rO~clenagão. no 

Li v. ó. tit. 34. §. 1. Em outros Jogares <!li:z tambem: li'-
belo cli:ffarinàtotio. : · l · '· 

Discçn·de e não disconcorde , como escreveram 'v a"' 
rios .A.uc1iores de inüma lin•guagem 1 esereV"endo nímbem 

dis'oortc<!Jr~tt1· p0r' discordot'l', sem ad\•eltirem nru Ol:igem 

latina. ' ' ' • 
Discoi'<l'é'll e disct/n'SC/!1~ ; ambos te1ri'bons' exemplos, mas 

supf!Ostlo pirbnundm•mos disc·wrso , 'tenho ·p0r n1elhor o di"s• 
ctwscw, e sirva o discom·er pam denotar aquelle· GJ.I!I'e anda 

dé u-mas' para OUtras leH'üS. :Bal'ece-que era deste ··pàreccr 

o nosso 'Babetlar, qu'and-:> disse. " 'co;m ttinto disolvrrér 
poucé-disc~rsa S" faHa>n.do de um home1'n, 'que tenàb cor

rido muit<!> mundo aprendeta ~ou~9.~ Nu tom~ ·4. da M0n.' 
Ltisit.. pag. !}f aclÜun0s di·st'ti!rsw·. "'fem os capitães por 

obrigação disctt?'SCL?' nos meios" &c. D. Francisco \Mam;tel 
segue ó mesm0, dilíendo. "Que de vezes discu/tsamào ag-
gravo;; me entristeço &c., ,_,); >• 

·Disparatb ' mais 'JregU,ro •do qu_e ·desb~J~,rateo., qn~ mais 
significa estr-ago, <ile ·que c'<'51.i'sars · fi5ra d6 •proposito. • ,r 

lJispenSC!fêto :tem -mélh0I'eS ~·€xe·tn'Plós do que dispensa. 
Os Classicos diziam. "Dispensação do papa; disp~?71saça(o) 
dá l}tai, dístpehsaç flo <los ~otos &c.->Ainda se elevem. seguir. 

-Dissimul'lilçéÍo co:nfundern .iDuitos com siniulti§áO, ·e 
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~t~ •9.S rpesmos. que. oon•hecetn hePJ. ·a cliffl3·renç;fl; equivo
cam estas pronunciações. Esta é vicia, fl.qii,e-llá vir'lude, 

.Dís.~irm.J,lo por dissimuléhçáo ~ de q.ue usou <:l A uctor 
dQs C.FistaflS d'a~ma!, pag. 106, pem em poe"sia, o sof~relrt 

os criLicos. 

Distrahimrmto para ínui los vâl.o tnesm0 t'}Ue .distrac
fÍÍO-; .porem, pa_ra os cri ll!Ío0s distl'(il,himento s6 tem. bo.m il.o.,
gftr·_, fallando-se de· viçlá solta, e · 4e libe-rdade vfuiosa t 
distracção s6 significa di vertimen Lo; ou , .d~s31pplioa.ção 
ç\(jl pensn.m~nt.o nuquelht? ma~erias, qllê no~. d~veriam 

Qçci.\par. , · 1 ' , 

Dob'n:'ii.. d ~ a:ni mo-; qu'tros p, reHHJó.cifllm. Uflp1 !!'~'>J'!i, se,. 

guindo a opinião dos que qt~erem, <i_ll~ <ile:Vnmo~ q.~alDa1· 

t;lll <;sa aq~ttl1les D()iile~, qu.e em ~ast§il!.nne ~S!f:PJ;1Üia:J.1n em 

(:% ; · com q_ v., g• oti$'1;61-nhe<:, , q,ltiv_e'4 ,. l'ecl.qruiJcr. , il.~lgadJJ'4 ; dei:' 
licades, madure% &c. Estd .regJ•a p~Q . ,é , ~ent'"fll, pe>·iiCJ Ue 

po§tQ qu~e di·g.arugs ~st?-ânhe'f...f,l,? · q/V!/ll~~q, ,- red9.'rl:_,d.e'{â. , del
gade-w' delicacler.a ,. 1i!Q,d:tf1l{;';la -4-e .. pf).Q ui~cm.os.pçq~e?~h~, 

?~hé'l..q 1 v-iWtJe~a. , pr:enlw;.à,, .emb'f•iag:uer.a Q .~:~olide'ii,.!L .<-'&~. di

~enJo 9§ Qpst~lllano~ ~peq'l.t~. iiç_•t.:, v~w:k~, p11entJ<J., .emb1'ia~ 

gt<e~, ·~olide% &e. · , . y 
D .fJ/JÍssiJJ'W · pdr dJ.Plcisã;i1'rySJ dLJ;se V ieü&; · fonl'Ül-nÇo~() 

assim do positivo doce, e não do latino d·ule.~s 'i tom, , 10~ 
pag. 4B0. "A• .pt~. trjçl1~ ~ ;elGçi~,símq qQ SfttiS JJ<ej.~~ ~§_. 

L ]J{m:J,. r ;w.ó p1li~tlal · dejte ' _lílQJ:n~ ' q~Jer .M.v.a.r~ JtieJ'l'ci r:a 

<le V .era Ji_[IJ:e ·h.nja.r <:l~~S."l ~1htincta~ I(fQD-1I.fl.IJ~'t~&f':!l. , 1 ~·r~

com.mlé·J!lda ' qu.e es_tãs ·se ,nã,0, ~op.ft:~.l:ldafll •. J:P..er.tende esle 
Aue·ti$:lr •, que d&1j~~ ~pu0nbm.e de · IlQPli~~~ ~ ag:& JJ.O plural 

rton:s•:.; c qu.e Pll s-ig:tlifli;~.~ de ,elad.i.r.~ª ~ e. -};>t::M.il<Iio: ~fà~a 
n.Q· pmj..ali docm.s..-1Tre·nJ?l ::~, sell ~ffi'YI!).i: ;os .e>.x~Jàpk>srdtJ ·V.ieiht 
U.Q>t<ílm • .3; op.ag . 4He; -fu,Q 4,_ pag, ~~3._, ~4}8~ ._,; ~ 1 il'l(j> t~I'J'h 

~. pagw4~, .ém·cuj0.s · ~ogar.eS'L€Oiiíil~lJlt.cm.e;Jlt.e dk<:17J.!Jil:pre. 
"./[)()ç,.n:;•' Çl.0 €..eõ ~ Llacg.·ra,ga '" &.c. ·p .• ?f• • •• ~ '· , .. 

'õ * 



Drome:.dcwió ·e não, c01no vu~gannente se promm
cia·, dórrmfuliariQ; ori ilormeil:airo. · 

Duplice e não duplex diz o Agiolog,io Lusitano, por 
fugi!~. á terminagão em x. ·~~ Of6cio dwplice; fallarndo da 
reza dos ecclesiasticos tom. 1. pag. 50. · 

· E'bano é pronunéirrção .inais segura ·mo c)ue' E'-·vano. 
Léon.el Costa, b·om·obséFvador rlra nossru lingua, diz .na; sl.la. 
traduéção das Georgicas; dé V ir.gilio. "Predwz a' India 

s6 ébano· Negro" &<;;. • · 

r f; Ectoga meihor dn•qll.le egloga, segundo os nossos bons 

poetas, e seus expositores, os quaes j~:~.stamente cleriva
l'am esta pala 'fFá da g.rega ecVegei!f!~; d não de aigon, co-
rn0 e~radatnente ~€Jl!lerem outir.Gs. ' 
_, . r,Edii'bàl col'ifuntfem ·muitos ÇO!.Jl €dicte; Setldo edital 0 

pa·p~l em que está lança<ilâ ·a ordem ·do principe' re edicto 
.a; dete_rmirníagão do mes•'i'no soberano. '· ·· \ ~' 

-· ,· Ejfugie 'por subterjfrugie , s6 o temos a~hado atéqui 
no tom. ó. da Mon .. Lmit. pag. 190. ' 

.Eir.ó, peixe, e · não CiT.m, .oomo en·ad'ameni:e se diz. 

". 1 EUe vai e não 'eilo vai, quer Blu teau que se diga, 
mas não procede cohêrente, porque tratando ·Jo adve:rbio 

eis ; diz. " Eile ·aqui, eila e,qúi" &c. Assim é Ç{Ue· se de-

;vé pr<5nimciar. ' ' " 
.Elocuçií.o oratoria. e não locwção, segundo Bluteau, 

e Bento Pere.ira. O Agiologio Lusitana, Hvm de.Hng~:~a

·gem pouco cor-rect~, traz. ú Elocuçãa. acqrrímo<!lacla á ma

teria,;' &c' .. Qualquer cla:s, }'lr®n~undações nãq é . viciosa: · 

Elr-Rei .. 'Pouco ha se tem intr.odusido pronunciar-se 
o_ Rei. 'Nãe --1!1os pode'mos accomodàr a 'esta pronuncip;ção~ 
tão 'estránhaf á nossa Lingüa·,-em qua~to o principe ·nos 
.seus f>Upeis publicosr se assi~ar E't-Rei., e estiverem por 

.elle aquelles' fiJ.Ue melhor ·fallam. Entre os fa1.Ü0res. d~sta 

XIOvidade alguns ha que procedem com dist1ncção, eba-
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mando. El-Rá ao pr,i':J.cipe maturai, e_~ó {lei ao sobera}lO 
de . todas as outras nagões que tem este tituil.0. Tamlverq. 

nàp estamos p0r e5ba; di~tiri.cção , e deixam0- ~a pafa os 

atkwadere.s, da lingua francezu, e inií:ni·gos <da nacional. 

Sempre diremos nã0 s6 El--,Rei de Portu.gaJ, mas El-Rei 
de Hespanha, ·Fra[)ça &c~ , . em quanto o uso consliamte 

dos sabias não es.llabelec.er o GOn'l!rário. N~o m'Uvidamos 
que ha epcasiões em q,ue s~ deve pronunciar o .Rei--, mas 

não é no ca30 em que es~amos. . , 

Emanar- e não dirnanc'l,r. "As armas de Portugal di~ 

rpanam da batalha de Ourique . " .Mon; Lusit. tom. 3. 

pag. ~39l. Vieira no tom. !L {'lag. ·403 C!Lisse tambem ema
nação, rnas mão o se~·ue certo auctor vi v o , que sempre 
escreve tlinwv..a'r e dirnanação. 

, li..'1nancipa1·, emancip.ad@, · e não rmancipm~ · ~ manci
pado, cemo f-requentemente se pronuncia . 

Embebecido por embebido traz E' a riJa na Fonte de A ga

niptle, ca~t. á. sone_t. .3'9: "Que de todo estão nella em
bebecidos" &c. Não se dev(\l usar. 

Embigo e mão t~mbigo, como escreveram alguns, por 

se derivar ' <ile umbilimLs, e dizerem. os medicas - veia ttm
bilical, ar·teria umbilical &c. O Padre Madureira, cego 
fauJ.or da mr(hographía portugueza, sempre eac_ostado á 
latina, pretende que umbilico seja melh.or prozmndação. 

Não o!Dstanle a sua sentença, os Classicos disseram .em-: 
bigo , e os segu,em aquell,es que bem :€allam. 

Emersao e immersâo querem alguns criticas com Ma

dureira que não seja o mesmo. EnM1·são é cousa que se 

melit€ na agua, e della se tira,. co in o v ; g. a criança , 

quando a baptisa11n. Rigorosamente 5ignifica a ao~ão de 

mergulhaF ou mettter na· agua. ;" Tres vezes [diz a Carta 

Pastoral do Porto, pag. l !21!i ] se. langa:· UI ag·ua b~nta ·Flhs 

paredes, em sigr;liflcação d~s tres emersôes do _baptismo ·~' 
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&c. Enmelf'sllo pelo cohtral'io é o qlt'e s-e melte na agua 

pará ficar ne1~a. Disto não achamos · exen~plo em pottu.
guez, aFilies Blu:teau na palavra immersão a confunde 
com emersâo, cónfradizendo~se com o rjue diz quando 

falla' cl.e e1urersáo. O certo é qu·e a differença sobre<il.i ta é 
u mesma que dão· os latinos a 'emergo e im?1ú!i"g<J; e rne 

})arece bem qhle tambe:m no portuguez Gs sigamos. 

Erhmasaarwr melhor do que Masctt,·ar; pon:p,w ássim 

o achamos nos escriptores qt~e temos por seguros; porem 

a segunda pronuncia<;ão não a temos por vitiusa. 
Emmtoldà1· por amvldar diss€ nos -seuo Dialogas pa g. 

4,3 F' r . Heitor Pinto,. au'Cler benemeritro da nGssa lin gua, 
onde o uso constante o não tem j á por antiquado. ._ 

Emmurchecer por m~wchar achamos no poema da 

Des[;rHigão de H-espanha Li v. 5. est. 84: ~' Sã0 flores que 
t:.mmurchecem brevemente" &t:. R' pronundaçã~ viciosa, 
ou [dizendo melhor] verbo barlJaro. 

BmpeUicado [ nas·oer eilnpellicado J e .aã@ e?~vpliccul;o ·ou 

implicado, como diz o vul~o, grande :mestre de ei'ros. · 

Empestwr e nãq apestar a€ho nos a uctores seguros. 
Observe-se Bárros., · F r . BernarJo de Brito ·e iFr. Luill 

de Souza. 
EmpeiGrwr e Bão peiomr disse D . Rodrigo da Cu~ 

nha na sua H ist. ae iBrag.; 'pag. · ~08: "Do f·emedio fez 

pegonha para empew1·à-t·. Foi seguido por Fr. Antonio das 
Chagas nas Obras Espirituaes, tom. 1 . . pag . I!J7: "Não 
~6 se -empeior'arn os maus; mns" &c. 'Não reprovamos 
peiora.r :atlendend'o ao uso. 

Empftase: melhG>r qlll·e emphasis ou em.phasi. Os R0S

sos antigos acabavam em is todas as firguras da r~etori"' 

ca, qu·e ekn latim terminam. nas m~smas letras; e assim 

diEiam no singuJ.ar : anliphrasis ' · P.Y!)'irg_Jh1·aJSis ~ hipotoposis, 
""n1iltsi.S, proUdepsis &c. Hoje. qualquer 'dl'estas pal\avrns 
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devemos termina-_la uo singular em e, e no plural em es, 

seguindo aos que melhor pronunciam. . 
Empigem, menos seguro do .que impige1n, porque 

vem da vo:z la1ina impetigo. 
Empireo [ ceu dos bemaventurados] e não Empi1·io 

ou lmptriw. 
Emplumado e não empn.mwdo., p.osto que o diga o 

puri!Ssimo F r. Luiz · de Souza na sua Hist. part. \2. pag . 
~44: "CabéÇas emp1·wnada.-." &c. V en.celi 0 uso, que 

co.nstantemente diz Emplumado. 
E~11possar [tomar posse], e nãe apossar, diz Brito na 

Mon. Lusit. -tom. il.. pag, 165: {'Empossm·-sc dos.eu _pa
trimoni:o" &c. 

Emp1·.as.to e não .emplasko diziam os nossos bons nn_
tígos : hoje )Darece pronu.ncia~ã.o vici.o.sa ~ porq-ue 'f> neva
lece~ emplas.to. Dizer-s~ e1nplastro é err<5> .. 

Brnpn!1nde1· e não emp'Pehend.er ~ poJ tomar a resolu

ção de fazer alguma cousa. 
Empuxcvr e Jil·ào emp'Ur1·m·: empt(xao e não ernpun·áo. 
Encalho e não encctlhe aebamos nos maü ,c:orre.clto.s 

tlluctores de medicina. 
Er~JC(JJV®lgmr a artilharia, e não cavalgm· ., disse .sem

pre Jacinto Freire. Vide o Li v. \'2. n. 100. "Chegaram 

a e'YIJCav.alga;r aJguJ:Pas peças" &c. 

Eneender nã0 tem ,os li>ons exe-B~<plos que -tem .accendcr. 

E'IW.endido Uogo] ®ào o acl1o ern CJ..as,sico, l<iomo se 
:acha acceso. Encendido .é s6 para denotar eôr v_ermellia 
·áu côt· <ie fog0 .. 

. E1~cr'Uifta:1· e .encnhar tem eKemp1os nos livros de me
dicina .. 

hnfados(}, mai-s dG> ql!lle mfG.do7J.,ho, au.b.amos nos 

-bons tex·tes da L1m:g!.l.a. "O :tem:po da ;víc;:la tão e.nfadosa" 

&c, d~s:se Lob.o na Corte n.a Alcleia -p.ag. l'l8. 



Enjc~tua1· melhor do q~llte injat~w1·, seguncilo o oh>ser

vamos em Vieira, C!]Ue talvez foi o j,aventor desta ·pahr
vra no tom. ~2. p'ag. t!J'!JS e P.!'!J9. 

Enojado e não annjado, pronunciação plebea, cite 

que Usaram nãÓ p0UC05 auctores. 

Ensenhm·ea1· ,;e acha muitas vezes na Mon . . Lusit. 
Senhorear é o usado. ' 

Entenclente e intendente costumam muitos confulildir. 

Entendente é o que percebe rbem alguma causa. "Pes
soas entendentes" diz Fr . Luiz deSouza notom. •l. pag. 

351. "Intendente é o que terrí a seu eargo cuidar de algu

ma cousa; v. g., Intendente da fazenda Feal &c . . 
Ent1-ep1·esa, melhor do que interpresa. Vieira tom. 

1.. pag. 63~: "Resolve El-Rei manda-lo tomar dentro 

da cidade por ).una ent?-ep1·esa" &c. Duarte Ribeiro ·de 

Macedo, auctor Classico, n0 seu Panegirico á Casa de 

N emurs, pag~ 48, trai interpresa, mas créio que foi er
ro da impressão. 

Entretenimento e não cnt1·etimento, de que mou o 

auctor dos Cereos d~ Malaca, pag. 53: "Nestes entre
timentos .de gosto seu" &c. Ent,retenirnento é de J acinte 

Freire, V.ieira-, e Duarte Ribeiro, em diversos lagares 

das sua~ Obras. 

Enviesado e não enviosculo, como dliz o povo igno
ranLe, fallando de cousa que não é cortada ao direito. 

Enxovalhar e ensovalhar: uma c outra pronuncia

ção tem bons exempl0s, e;;pecialmente a segunda. Os 

que dizem enxovalhar tem a seu favor a D. Francisco 

de Portugal, que no livro Pris. e Soltur. &c., pag. ~O 
disse: "Flor que os olhos nunca enxovalharam" &c. 

Epitéto com o e longo e não breve, pogtoque no la~ 
tim o tenha. Assim _Flronunciou Jacinto Freire na Fabu

la d.e Polifemo, dizendo na est. ~.a: " Lascivo este epi-
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této me parece" &c. A pronunciar com a .penultim·a bre
ve ficaria o verso errado. 

E1·emitão melhor do que he?·mitêío; a~5im :como não 
dizemos ennita, mas e?·emita, deduzido do latim eremus, 

e não clo portuguez ermo. 

:&·radica?· em· vez de desarraigar não é portuguez 

seguro. 
E1·riça1· melhor do que ar·?·iça·J·, porque vem da voz 

franceza hcrisser. Os que fazem proceder e Le verbo <le 

an·igo, como foi Gabriel Pereira, dizem arriçm·: "A 
varia peEe arriça, e fogo espira "&c. · Ulyssea, cant. 

6. est. 74•. 

E1·ror por en·o s6 em poesia epicá se soffre, com o 

exemplo de Camões no cant. 10. est. 1\2~. 

É ·rysi.pela com a penultima !1.0nga, p0rque vem do 
grego e·rí.ein, que significa attrahir, e de pebtas que vai 

o mesmo que perto. O vulgo, e com elle muitos que o 

não são, pronunciam ersípela. 

Escarnecer e não escarnicar, porque é pronunciac;ão 
da plebe . 

Escrupuliw1· e não esoruptblea?·, como traz Bluteau, 
e. é o unico auctor onue o temos achádo. No caso que 

escnbpulear Lenha ex em pio seguro, o uso está contra elle. 
Escur·idade e não escuridao. ObscU?·idade tem raros 

exemplos seguros. 

Esfarniado, esfomeado e esfaimade. De todos este~ 
modos o achamos escripto, mas s6 temos por genuina a 
terceira pronunciatjão, por ser de Vieira, tom. 3. pag. 

91: "Aquelle concurso de pretendentes esfaimados, &c. 

Se Madureira Feijó víra este exemplo, não preferíra es
famiado. 

Espa•rece1· disseram sempre os melbotes Classicos, e 

não espairece1·, como hoje vulgarmente se diz. 



Espe~:kcdor e nã0 desperíador achan10s nos bons, por

que diziam csrpc?'ta1· e não despertar. Vieira no tom. 1. · 

pa.g. 12>9: · "Sendo twntos os espertadores deste. desenga,
no"· &c. Porem despedado1· é já ·de F1Fancisco Rodri-gues 
Lobo, auctor recommendavel ;mas. propriedades da Lia
gua. Esta prormnciagão é hoje a mais .seguida, mas não 

são poucos o.; que ainda seguem a Vieira. 

· EsptencZentc e;m vez de 1'esrplandecente- traz Antonio 

Ferreira nas .suas P0.esias, pag. ·N)l : "Não de marrno
res altos esplendentes. " .N e l!n em linguagem poetica q 1.\C

rerã:o algun~ c1iticos admitir. es;f.a pronunciltção. 
Esposarias e não desposarias acho em BriLo·nQ tom. 

1. da Mon. Lu-sit. pag. 158, e em o.ut1;os loga1·es· ; mas 
já se não deve dizer, p®rque não quer o uso. EspO.soir.@& 

·~1ue trazem a-lgumas <ilm nossas. a11tigas Clll'onicas, ain-

da é mais an Liquado. · ·' 
EspÚ·1·n0so e 11ão .escumwso -disseram alguns dos nos

sos auctores, que melhor faitla!l\arn . .J acin to.F1'eire n,a Fa

ibula de P.oHrfemo ·e Galatea. "Onde o esp~brn:oso m.ar Si

ciliano" &c. Gabriel Pereira na Ulyssea, cant. l. e~t . . ,, 
89 : "D·e lico•r cheios· espumoso e le'Ve _,_, &c. · Qualquer 

·destes poetas p0li1ia pôr escumoso, poi.-s q 11e a ·e]iffe:rença 
es·~a'va só em tlma [etC<a. Na p.r.osa acham:0a tambem es

pumJOSO: "e um es-pkito .011 corpo espumosO ,,) ,(HZ Fernan
des na Alrpa lnstruida, tom. ~. pag. 404. "Eléctuar.io 
éom mel bem eSPJIWm'(}tdo" &c·. LuiZ da .Medid.na, pag. 

194!, livm qm~ os ·critiuos tGm acceitado para a:s 'Vm:es fa

·cultati·vas. De .esc·mawso é .que ai®.da L!Jào descobriro·o.s 
•exemplo .C'{·Ue .faça am•ciboridade. Não ·obsbanite is.t.o, e$ew

·mct ·ou eseun•bOS<D é o q,we hoje ·dlizemros; porque 'assim o 

quiz o uso, senhor despotico nestas matérias. 
Esquwwncib(ij, e não es'!{itJir~encia ~emos em ·alguns li

vros de medici-na, aos q~va~s, seg:milll<Íii0 Framcis.o0 R@Jli\Í~ 
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guésLobodisse nasua•Corte naAlUeia, png.lll: "Ten
do uma esq~1inanC'ia, não usava outro remedio" &c. Com 

tudo pJevaJeceu hoje pronunciar esquinencia, não obstan

te ser esq'l.tinancia. pronunciação mais chegada á palavra 

grega S'ynanchi , donde se de ri v a. 
Estabilicid<ade e não estabilidade disseram alguns, go

·vernando-se pela palavra estabelecimento; porem estabibida
de é oqueseachasempre em Vieira eoulrossemelhante:; . 

.Estalído m~lhor do que estalo. Galheg. Templ. da · 

Memor. Liv. 4 . est. 98: "Sô do açoute o gemino es
talídr!J" &c. Diz·er esiralo é pronunciar c0mo o 'Vulgo. 

Estamago e não estomago diziam os Classicos, mas 

prevaleceu dizer-se esto:rrwgo, e já Brito assim o escreveu 

na sua ~on. Lusit. tom. L pag. 189, dizendo: A quem 
esta nova não fez bom estom.ago" &c. 

Estanco ou estanq'l.be. Esta segunda pronuncia<;ão s6 

a achámos duas vezes na Corte n~a Aldeia, pag . 14:2 e 

14fl. Vieira no tom. 10. pag. ~t'21 s6 usa de estanque, pa

ra explicar um navio bem ce!·rado, sem entrada para 
agua, e capaz de navegar: "Como s.e o vaso ela nau fô

ra mais bem calafetado e estanq~te" &c. A pr-imeira pro
nunciação é a domimante. 

Est-eett' eu não confundirá com cstia1·. S-ervira~me do 

pr.imeiro verbo na significagão de pôr ·este.io a alg.1ilma 

causa para ficar mais .fnmc; v. g., -est'ear umacasa, por 

apontoar ou especar: se bem· que ~ düo verbo se vai an

trqlllando. Düsera estiar por acabar de ch0ver, e ir-se fa

e.endo o ceu senmo, como no tempo do esiio. Isto mes

mo seguem os bons· intelligenLes da Lingua, aqYe.t!l con
sultamos. 

Estort01· dizem os livros dre medicina, e nã·o ex.tot·-. 

·to1·, como vulga1·mente se pronuncia, fallando-se dares

pirasão de um moribundo. 
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Estilar e estilaçao melhor do que destilar e destita.
çáo; assim o achamos nos livros mais ·correctos de medi
cina, e at.é p Padre Vieirà no tom. 1. pag. 81i>8 nos mi.: 
nistra uin exemplo: ·" O chorar é o estilàdo d'a dor, &c. 

Em V~sconcellos, Notic. de Portug. pag. l23l ·achamos 
a mesm·a. ·pronunciução: "As horas que hão de estilar-se 
no alambique" &c. Eslilar por"costumar não€_1u'erem di

zer os 'dgoristas. 

BstelZicidio e não estallicido, como dizem os ignoran
tes. Observem-se .os a uctores medicos,.q·ue melhor fullaram. 

E~torvar e não estn~var, como erradamente <lliiz o 
vulgo. 

Est1·ago e não clest·rago, á maneira da plebe. 
E~tripar e extirpar são pronuuciações que os igno

rantes a cada passo.comfun,qem, dizendo intllifferentemen
te uma por outra. Est1·ipa-r é tirar as tripas f6ra. Bar
ros, Decad. :z.a pag. 46: "Est-ripanda o touro uns cães" 
&c. Extirpar é arrancar até ás raizes. Varella, Num. 
Vocal, pag. 547: "Se estes não desagradam por exti·r

parern os vícios" &r.. 

Esvaicimento melhor do que esvaimento. Chagas, 
Obras Espirituaes, tom. ':'e. pag. 460: "Porque me cres
ceram os csvaicimenlos." Outros q.uerem que esvaicim'en
to sirva melhor para denotar desvanecimento, e pelo con
trario esvaimento para signifrcar desmaio; de maneira que 
esvaecido é o mesmo que vaidoso, e esvaido o mesmo que 

cle· maiado. Não faltarão exemplos que comprovem esta 

distincção. N'o Prologo da Mon. Lusit. achamos: "Não 
sou eu tão esvaecido que imagine me persegue a inveja" 
&c. Chagas no tom. ~l. das Cartas, pag. 360 dil'l; "No 

brilhar esvaido luzimento" &c. 
Exacçáo e não exactidâo, como muitos dizem e es

crevem. 
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Exasperado e desesperado: de tudo achamos exem

plos, · Ínas sendo antigamente mais usado pron unciar-se 

exasp&ado, hoje tem prevalecido àüer-se desespemdo. 

E:x:pedição e expecliencia. O primeiro modo de pro
llUncia'r é do uso presen ie : o segundo·, que · não lemos 

ainda por arrtiqúado, é de BriL0 no tom : 1. .du. Monarch . 

Ll!lsi·t: 1pag. •3017: f ' Tratou seés .negodos corh gentil e.v
peâiencia" &c. Seguiu-o O. Francisco Manuel nás·Epa

naph. pag. l8b, dizef\do: "Os príncipes se accommodam 

a menear suas expediencias e negocias·, &c, 

Expe11to e · espe'l"to '"~o st1 devem con(u,B<liF, antes 

expressar muito a prommciação do ex e d.o e:;, porque 

e-xpe1·to vai o mesmo .que experimentado: Mon .. Lusit. 

tom. 1. pag. Õb : "Alguns soldados expertos nos passos 

das mon.twnhas" &c. Corte na Altléia, pag. lil9: "E'x
pe?'to nos d'a mercancia" &c. Pelo. contrarie esperto vai o 

mesmo que acordado do so'mnó, ou · vivo e engenhoso. 

"Tão esperto e bem temperado" diz Lobo na Corte na 

Aldeia, pag. ~~~ . 

ExpiaT e esrpia1· tem notavel differen~a, e não se de

\'e confundir a pronunciação do ex com a do l!s; porque 
expia1· é reparar o desatino de um crime com acções sa

tisfactorias. E>uarte Ribeiro çle Macedo, auctor de poli

dissima linguagem, na vida da imperatriz Theoderw, di~ 

na pag. 79: (,Passou seis ánnos em expiar a idolatria do 

~mperio" &c. Pelo contrario espiar é observàr clara eu 
occultamen te b que se passa. " Espia·r os desenhos do j ,ID.oi

migo" &c. dizem as nossas Ordenações militares. 

Expulso e expulsado ambos tem exemplos seguros, 
·pouque se acham em Vieira. De expulsado, que é em 

qúe p6de· haver mais durvida, nsou ellc no tom. 4. 

pag. 491, dizendo: E xpulsados das missões do Mara
nhão &c. 
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F t w ' ' L .• "' & 1 QC O: u·e.vc-se ex:p.nrnlr l!lCl•H EH;; i,7 •paora1!laQ,se eqUIVO"'· 

car cOJIJl fato, roU!pa dle v.estir, ou.lll:fl:lias rde·oasa . . N~o lia, 
pahwras q.ue,' L an~o como estas, s.e confun~ain, a cad.il~ pas-. 

so na pt•oa•l!lnciaçã0; pG>r isso nã0 é inu,til estli adve rtcncia. 

~Fad6urie e não faclai-l·o.. El mui commur;n ao v~lga 
p1'onunoiar erradamente em, ai1·o .as palav111as que te·rnii.,. 

nam em ·a1·io ;~ v.. g··J 1, vigoà'l·o i rosairo, sal'airo ., r~;liéW/,we, 

escapulah·'o, lapidai?'O; cárnpa~nWI,?ro, , arlmai'llo, .scr.c·ravro. 

&..c. Algumas destas pàil-~vras assim as!•pt•ehltne;iavam Oíi 

bons Auctore(> a.nt ig<!is :. J;wje ,é ei'.ro. · t,. 

j ·..Pag~íeiro mais .seguro do qmte a'f'ag,uei1·o, não obstan

te ,vim de cifago. ' Nsru C0rte·;na ~Ai!. <!leia pag. 311 lê~se fr('J, .. 
g·ueit·o ; , plOiiem ,é erro 'da itn pressão· , p0rq ue mais adi•ll}n .. 

te .ve•rp jaguei•ro ~ -:. 
- • • .Fcwçaintc; .' e.Jar:'cista', :o que ,'l·epresen ta • ifa~rç•ars thna ... 
traes. De Jaroista usou 'o 'Padre L.u.c:e-na na Viilla do.San~ 
to Xavier, .pag'.' 514:. DejOJI•çante Fu.~noisco .R odrigues 
l.lllhiD na Co:rte nn. Aldeia r)ag. ' ~73 . uma' iLGl,l'tra pro

nunciat;ão se aJmitte; porem a primeira parece ~áis co

hrta-ente. com a . cle ;eonzedian~e,; ,reprt-sení-dtr.J;te ~ &c.1 ·,, 
· 1 • • 1 F;arroma e mrão jmTorn lu~ 1 .como d1~ a pie b.e , de c t;tr 

ja classe é e3ta pàlav.ra". · ~· ·•, 
· . . Fiwtum [ doce] e nã® ja1 ·.~e· , corno de ordii:lari.0 se 

prtm I!LiílclltÍ$• ,, · , · 

Jl'as'oe!;: deve-s.e 1pron;tJUl~Ülr bem 0 pFirneüo .s para. 
se não confundi,mm• cf<JtrJ, }aoes ·, como 'freque.otem.ente se 

eqruti v-oca. iFas.ces são ·a s' !Írlsignias dos <lntigos · ma.gistr.a.,. 

dos romanos; de q u ~ ·~rusnu Brito na .Mon. Lusit; tom ' 1" 
pag. ~16 . . ~, Levan·cilo mui.o1• gunrda, ·,P, {IJ1a.is fasces.2; do que 

as ieis perm_i Hiain "~ &c. FacJJs-'<!>u. são a s• dó l"Osto l:JJwJ:llõla.

NO , .' ~lllJ. . a facb.ada de ·um édi flliéio .; 0Ul a par le dia:n~~]rn~ 

de q ualq ut>r co usa r.elativám,cn·L.ç á que lhe .esl;í. oppo~taJ, 

e não f1ca á nossa vista &c. 



Fastiento e desfastiento e não ernj'astienlo e desanjas

tienlo, se houv·ermos de seguir ao P . . Blutea~, allegan

do com João de Barros, que na . :Oecad. 1. pag 814 dis

se fastiento. 

Fasto [ por pompa] melhor do que fausto. Vieira no~ 

Annos da Rainha &c. pag. <28 diz ... '"A Mage.stade sen:;t, 
ostentação, o senhorio sem fasto" &c. Patbsto propria
mente é synonimo de feii 'li> . "Dia fausto, annosJ,a~tstos, 

noticias fa•ustas" &c. 

Fatia?· é não esjqt-iar, dizia , ojnsig~e Barros, D,ecad. 

2. pag. 11. " .Era logo fatiacla 12- &e., Hoj,e o . uso não o 

h a, de soffrer: • ' · 
Fatig.m· e nãofadig.at;_ .é.de.todos os élassicos., os quaes 

pelo con~rario <Üssera.m jadága e não jqtiga. 

Feb1·ct por fevem traz Faria l!Hll Fonbe de Ag::;.nipp~, 
Canç •. 19. pag. 36. ·" Héliz APabia, donde em _fe.rtil co
pia.- De ouro em jebras subtiz prolixa .fia &c. Talvez 

assim proaundaria pmç siEicope .; mas a usnr d(l. Hbe~dade 
desh~ figura, devia e;;.cneve.l' fe"~Jrct, por que ~i~erriO:? jçve
?'a, e não jebe1·a. 

Feli% e felice : de tudo h_a bon:; ex..em p>los, contra o 
parecer do p, Mad ureira na s,ua Ortbc-gralia. Trug ll)eh} 

se pode dizer jelicemente com a auctoridade de r r: L~;t·i.z 

de. Sousa, e outros classi.::os, c·ujos exemplos não· ~rans
creveremos,, por não -sermos prolixos em causa jd~ pc,nu;..<1 
con troversia. 

Felpado por f -elpudq aclanmos na Fontç ~e .A,ganip

}:le tom. 4. pag. 66 . "Q.uando:.a fera veloz IJl::ü.s--!iJ.UE\Ol!:

tra alguma me recolheo em seus felp~dos braço,s" &c. 

Manoel de FaTia foi mais feliz . no -castelha.no-, qt~~ .l).o 
}:>Orluguez,' ~ , .•. ,·: 1•1 · ~ i 2 

· Pemeal ' po1· f 47riin:il disse D . Fran~isco Manuel na 

Carla de puia de Casados, png. 66~ Não está em.. uso. 



Fe;illade po••fe?'e~~>ct apenas se'permhtirá hoie em poe
sia com o exemplo de Cam0es, Cant. 3. est. HrB. "Poem
tne onde se usa toda a je'l"idade" &c. 

Festi'Val é antiquado: diz-se festivo. A terminaç_ão 
em! a{ ~~iÓdá se pod>é admillir em p0esia, como ad'mittia 
a Academia dos Anoflymos. Veja-se a ccillecção das suas 
obras mt>Lricas: 

. Ji'ilfwção e não filiaÇão, aizia Fr. Bérnardo d'e Bri

to, como facilmente verá quem ler a sua Chroni"ca de 
Cister, e os seus tom0s da Monarquia Lusitana. O Ar

cebispo D. Rodrigo da Cunbà tambem observou a mes
ma prununciação, uizendo na Histeria dos Bispos de Lis
boa, pag . 76. "Faze-lo dafilha:gão. de Premonslrato" &c. 
Hoje é mais seguro dizerjiliaÇ'ão; p0stoque não temos por 
antiquada a ou·tra pronunciação. 

Filig1·ana "perLendem militas, que seja a pronun
ciaçã0 gérmina, e nãp filhcgrana ou filhagrana. Assim 
o escreveo Bluteãu, Madureira, e outros seguindo· a 

Bento Pereira, que se encostou á pronunciação caste

lhana. 
Filosomia posto que ' se ache em Bl'ito na sua Chro

nica de Cister, pag. 466, não se deve já usar, e deve
mos dizer fysiÓnÓmia. 

Fine<t,a por delgadeza, e nãofonura como dizem mui
tos p-.:esumidos de cultoõ. Nãe sabemos, em que Auctor o 

acba1·am. 
Flamengo e não framengo, postoque assim o pro

nunciassem por muitos tempos os nossos antigos. 
Flandres e-flamdes. Da primeira pronunciação ba. 

muitos exemplos, e ainda a achamos em Severim nos 
seus Discursos, pag. ~. N apeles, Milão, e Fland!res &c. 
Dn segunda, que segue Bluteau, temos diversos exelllJ 

pios em D. Francisco iVli:lnut:l. "Soccorrex de gente IIes-
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panba aos estados de Flandes: Epanaph. pag. 48S. Es

tamos mais pela primeira pronunciação. 

Flatoso por Flatulento, que traz Bluteau, nã.o tem 

exemplo que se siga. Em poesia poder-se-ba supportar. 

Flecha é hoje mais seguro do que frecha, se bem 

que ainda ao presente tem seus defens~res. 

P.leima e não fleuma, parece pronunciação do vul
go; mas quem consultar os classicos, verá, que é a ge
nuina, assim como tambem fleirnão, efleimalico . . A ple

be diz j1·iema , e os presados de cultos flegma. 
· Florido com a segunda syllaba breve c;e applica ao 

engenho, ao estilo, á idade &c. Florido com a segunda 

longa vai tanto como flm· ecido, ou que está em flor: ar-

vore florída, campos florídos &c. -
Fl!u.xo efluxão [termos medicas] tem differença. Di

zem os da faculdade fluxo, v. g. de sangue; e fluxão de 

olhos, de peito &c. Fluxo, absolutamente fallando, é 
abundancia. de humores superfluos, que a naturesa des

carrega : e fluxão é transmissão de hun1or de uma parle 

para outra. 
Follego [respiração J e não folgo. E' de todos os clas

sicos. 
Formosea1· e não a{ormosea1·, querem os cri~icos que 

se diga,- e per tendem igualmente que se pronuncie for
moso e não fermoso, posto que assim se pronunciasse no 

seculo passado. Bluteau é de contrario parecer, e sempre 

diz fermosear, e formoso, seguindo os bons antigos. 
Fo?'?n'l.bla?·io e não fonn'lblorio, disse Vieira no tom. 

2. pag. ~I., e no 3. pag. S1!24., e no 10. pag. 410. O 
contrario dizem frequentemente pessoas, que não são po

vo, mas -não sei com que fundamento. 

Forlum e não fa'rt'lmt, como ignorantemente diz o 

vulgo. Seguimos a pronuncingão do P. Bluteau, porque 
PART. 2.a 6 



ainda. não descobrimos nos classiCbs esta palavra, que tal-
1'ez se deriva de jo?'le, por significar cheiro desagradavel> 
que mui fortemente offende o olfato . 

.1<1-ago..,idrtde e fragu?·a : do p1'imeiro modo dre pro"' 
nunciar terri'Os exem plb no Agiol0'gio Lusitano tom. 1. 
" Rodando pela fí·ogo "-·idade da se!·ra &c. Do segundo 
achamos exemplo no Portug . .Restaur. Part. l. pag. ~I~. 
'"'Fundad1)S nas fragums de suas montanhas" &_c. Este 
historiador tem mais auctoridade entre os criticas sobre a 
propriedade da lingun. 

P.ralda e não falda, é mais frequente nos classicos. 
Jacinto Freire na Fabula de Polifemo, esl. I. "Do Li
libleo asfraldaJs emudece, monte eom. fraldc~s! quem lhe 
tece o panno?" &c. Camões na Ode 7.a seguindo a ori

gem italiana disse falda, e foi seguido p0r Manoel de Ga
lhegos. Porem fralda é quasi de todos 0s outros textos, 
como Brito na Mon. Lusit., Lucena Jia Vida de Santo 
Xavier &c. Pode-se seguramente usar de urna, ou. outra 
pronunciação . 

Fran q1.te%a por f ranrptict, postoq ue se ache em bons 
Auctorcs, já nãô é 'll!sada, MuH0s tem a Jran•quia por 
palavra moderna, sendo tão antiga, que já ddla usou 
Fernão Mende:l Pinto na pag. 37. 

F-raut{), e não flauta disseram os nossos bons poetas, 
aos quaes seguiu sempre Vieira. "Na tibia, que é uma 
trombeta j?'aUJtad-a &c. t0m. f>. pag. 190. 

Frene'l..im e não ja1·ne'1.im, como viciosámente disse 

Fr. Simão de Santa Catharina. "Respondi-lhe, tendo d6 
dofarne~im, q'ne vos deu &c. Oraç. Aca.dcm. pag. 337. 

F1·escura e fresqUJidáo ambos são usados em. um mes
mo sen tido. F1·escu1·a de campos é de D. Rodrigo da Cu
nha nu Hist. dos Bispos de Braga, pag. 387. FresqUJidáo 
d.o rio é de Barreir0s na 00rogrd. pag. !27. 



Frialdade [por tibieza] não é tão proprio comoj?•ie .. 

'.õa, segundo F rancisco Ródriglil.cs Lobo, ·que disse rw ;;e11 

Pastor Peregr.ino "frie%a no discurso &c. 

F1·oco ejloco [ cordãosinho tecido de seda &c.] P.er• 

t1!ndem muitos, que se deve seguir· a segunda pronuncia-

1$ào, porque vem do latim jloc-us , a quem se encostaram. 

os fra.ncezes d izendo jloc > e os castelhanos pronuncilmd@ 
floco. Não despresarnos esta opinião, em quanto da con

traria não acharmos bom ex em pio .. 

P1·ond.ente por frondoso s6 em po~sia se admitte com. 

-o exemplo d{'} Camões, no Cant. 9. est. 67. "Tem com. 

j'rondente coma ennobrecidos" &c, 

Pr~tta e fruto: ha nesta pronundagão grande varie
dade de pareceres. Fr .. Luiz de Sousa usou dej1··y,ta,, fal>
lando de pomares, e qmintas. Franc~sco Rodrigues Lobo 
na sua Primavera diz. "Pereira, que apontava muitoft·u-

to.". Supposta esta diversidad~, com que pronunciaram os 

bons Auclores, querem os cultos, que se use · dapala~ra 

fruto p'ara explicar' · as prod111egões annuaes da ten:a que 
provem de semeadura,, e que assim se diga, o campo 
deu jTtbtO &c. Pelo contrario querem, que sechnm0 j?·u

ta ao producl!o comestivel das arvore~ .. N 6s o que dizemos 
é' q1:te observ.e os bons Auctores, q•uem mão qui.ter cem
fundir esta pronm1ciação, porque o sobredito parecer dos 

criti_cos tem. nos e'Xempil.qs classicos bastalntes contrac;lic~ões •. 

"8e houvessemos de dár a,. ·mossa sentea~a, diriamos_, que 
sendo aliás estas• pala.vras na realic;l<aclê syn0nimas, se cha

masse sempre fruto .ás producções do cam p.o; JV. g . trigo, 

legumes &c. ~fruta, ou tambem fruto ao ·que produzem 
.a~s arvores depois da· folha, e da flor. · 

FrutOII' e fr'li!bificOJr, v:illdo <11a mesma origêm... Lem d-i
''ersa accepçlW. Fru:ta1· serve no sentido melaf<)ríco, va

lendo o miCstno que render ; v. g. " n-ão fr·tdou o negocio 
6 * 
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a diligencia·" ,&c. Frv-tificar ~erve no sentido natural; v. 
g. frutificou o campo, a vính'a &c. 

Fuga.,., e fugace. Camões no Cant. 9. est. 63 disse. 

" Aq~i a fúgace lebre se levanta &c._ No Poema da Ma
laca Conquistada. Li v. 1~. est. ~~ acbamo3. "Qunsi da 
alma fu.ga% desamparada" &c. Esta pronuncingão é a se~ 
guida. 

Fuligem e nãofen·ugem, querem muitos, que se de
va chamar áquelles partes ,·o] ateis, e lerr~stres da lenha, 
que fazem negro o interior da chaminé,. e que Jern~gem 
sirva s6 para explicar a corrupção do ferro, e de outros 
melaes, causada das partes llumidas, e acidas, que nel· 
lesse contem. Vieira parece que patrocina a pronuncia
~ão dejuligem, dizendo -no tom. b. pag. 516. "Entre 
estes grandes vasos fuliginosos , e tisnados" &c. A querer 
preferir fen·ugem, podia dizer fer·ruginosos. Porem não 
obstante estas· distincções o uso diz constantemente je?·
rugem, e aboliu fuligem. 

Fumar por fumegar tem exemplos, que bastam pa
ra defender a quem usar desta pronunciação, especial· 
mente se for em poesia. 

Fumarada por fumaça é de Vieira no sentido figu
rado. " Na cabeça de Micbol tantas fumaradas, na de 
David nenhum fumo" &c. tom. \2. pag. 7. Barros na 
Decad. 3. pag. 48 tambem usou defnmoso por desvanecido. 

Fundura em logar de proj'l.lln~e%a disseram tres bons 
Auctores. Brito, Mon. Lusit. tom. I. pag. 144. "Uma 
rotura na terra, a immensa fundura d& qual" &c. Cu
nha, Hist. dos Bispos de Lisb. pag. 67. "Pasma a vista, 
se olha afttndltwa, que se deixa cahir sobre as aguas, &c. 
Fr. Heytor Pinto, Dialog. pag. 44. "Mettidos n'um abis
mo, efundALra de pensamentos" &c. Apesar destas auc

toridades não podemos usar hoje de tal pronunciação. 
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Furunculo [tumor J o vulgo diz frunculo, e fruncho. 
Gajas e gages. Do primei.ro modo disse Severim nas 

suas Noticias de Portugal, ·pag.ll9. "P01: este trabalho 
manda El-Rei, que lhe dem os fidaJgos suas gajas" &c. 
Do segundo modo diz o tom. 5. da Mon. Lusit. pag. 6~. 
"Leyaram assentamentos e gajes" &c. Esta pronuncia
são é mais mada. 

G alanice [exerci cio do galan J era no seculi") passado 
synonimo de galanteio. Usou-o Fr. Antonio das Chagas 
nas Obras Espirituaes . Part. 1. pag. 448. Presentemen
te não tem uso, e diz-se galanteio. 

Galante porgulan achamos entre outros livros noda 

Corte naAldE'ia, Dialog. 11. pag. ~~4. "Musico pinta

cilgo, que fino galante da alva" &.c. mas temprevalecF· 
do dizer-se galan. 

Galedq, e não galaria, como erradamente diz o povo. 

Galopear c não galopar, se acha nos que escreveram 

da Arte ~a Cavallaria; porem como procede, ou <lo ita
liano galoppm·e, ou do fr.ance~ galoper' não se deve es
tranhar a pronunciagão de galopar. 

Gangrena e não cangTena, como muitos pronunciam, 
se acha nos livros de medicina, escriptos pôr Auctores in

telli•gentes da língua. 
Gm·abulhas e não ga·ravunhas, isto é, má letra, que 

não se pode ler. Derivá-se da palavrã italiãna garbuglioJ 
que quer dizer confusâo. Porem contra o parecer de Blu
teau parece que será hoje estranhada esta pronuncia'.Ção, 
assim cómo em vez de sarabulhento, dizer-se gm·ab'UJlhen

to como disse Godinho na sua Viagem da Indi~, pag. 

19. "Trazem contas ao pescoço de certas frutas garabt~

lhentas " &c. 
Gr.u-avato .e gravata querem alguns, que tenha dif

i!rença , pronunciando gm·ava.to ao gancho, em que se 



pendurá a cantTêa , egravaío a um paosinho seco, e quei
mad0. Os que assim disti~guem, allegam para a primei
ra pronunciagão com Francisco Rodrigues Lobo em di
versos Jogares das suas obras; e para a segunda com o 
P. Femandes naAlma Instruída, tom.~. pag. 194, on
de diz. "Um coelho, que se espetou em um g·mvato quei
mado. 

Gargm·i%ar e não gar•garejcw, é o que se acha nos 
bons livros de medicina, derivando-o do grego gar·gari
%Ícn, ou do verbo gargarisarc, de que usa Celso. Como 
dizemos gm·garejo , só os muito escrupulosos poderão re
parar em se dizer ga'rgm·eja1·. 

G asnar, e gr·asnm·. A primeira pronunciac:;ão é de 
Diogo Fernandes na sua Arte da Caça: a segunda é de 
Vieira no tom. ~. pag. ll~, e em outros lagares. Esta é 
a que seguimos, ~ontra a opini~o de alguns, que ainda 
se não acomm.odam com o uso. 

Gasnate, [parte do pescogo] e não gasnête, comQ 
erradamente pronuncia a plebe. 

GateM por engatinhar-se, é de Bl'ito na Hist. Bra
silica, pag. 449. "Gateanrilo pela faxina ~obíram" &c. 
Este Auclor _é mode.rtlO; mas não despresado dos critico~ 
na pronunciação correcla; com tudo não está adaptado 
este verbo. 

Ga%alh~JZdo é não agar,alho; é o que acho em v a rios 
Jogares da Mon. Lusit., na Hist. de S. Domingos, n,as 

Obws de Francisco Rodrigues Lob0, nos Sermões de Viei

m, e em outros livros de igual auctoxidad:e. Porem ho
je pertendem muitos que seja antiquada esta pronun
ciagã.o. 

Gemini [signo celeste J pareceu a Bluteau, e a Avel
lar na sua Chronogmphia pronumc:iação mais segura do que 
gernintis, de que usa Teixeira ·nas suas Noticias AsLroJ.ogicas!l 
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Geneb1·a tem melhores exemplos do que ge12evm, se 

bem que devia prevalecer eRta segunda pronunciação' 
visto em latim dizer-se genivq. 

Geni%e1·o, geni~>a1 ·o, janiya?'O, e ja·ni'!.W'O: tuuo se 
nch~ em bons Auct'ores. GcnÍ'i!CTO é de D. Francisco Ma

nuel nasEpanaphoras; geni!ta?'O é doCompendio Histor. 
pag. 4 . ; janiça1·o é de João de Barros naDecad. 4. pag·. 

~38. ; e Jani;;aro é de J a.cin to Freire em muitos lagares. 

Siga-se, pu esta pronunciação ou a de Barros. 

Gentishomens, plural degentilhomem. Fa<;o esta ad

vertend~ ao parecer escusada, porque sãq infmitos os 

qnedizemgentilhomens. Lob0, Corte naAldeo, pag.~9~. 

" Os gentilshomens , qu.e por curiosidade vem a saber o 

estilo, e g•en tilezas dl'l eortes estranhas," &c. 
G.;rniflesso?·io [Jogar para estar commodamente de 

joelhos] e não Ge'1Wjlect01·io, como vulgarmente se .diz. 

Gim [lingu:-~gexn dos vadios] c não giTia, segundo 

a ermda pronuo.ciação do yuJgo. Assim o diz Bluteau, 

fazendo proceder esta palavra de g ira voz arabica. 
Golelha chmnam ml!lTtos á gQlilha; em que são pre

sos os soldados ; mas é erro, por q.ue golelha é o mesmo 

,que em latim isophap;us. 
Golotão e não glotão ; só se for em poesia pela li

berd.adc;: da siii!Lcope. 

GolCJtonaria e não Glotonia, [segundo BI'uteau] traz 

Leonel <la Costa no Commento ás Georgicus de Vi.rgi

lio pag. 109. "Aglotonia, e desejo de comer muito" &c. 
Gotea1· melhoF do quegotcjar. Assim o ma Fr. Luiz 

de Souza em diversas partes da sun. Histeria. "A agun. 

espalhada cabe goteando, e representa semear lagrirnas 

ou denramar aljofres. Part. ~. pag. 5&. 

fhad·wlem [cor J cos tunutm cdizer os cu llos, e mão 

gradulem, como pronuncia o vulgo. Gr·idele-m, seria a pro-
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nunciação mais propria, por ser palavra qu·e vem da fran 

cez~ gris de lin. 
Gratificio por grat-ijicaçâo não se pronuncía, e s6 se 

podia achar esta palavra no livro, Ramalhete Juv enil, 
obra de inferior nota, assim em poesia _como em lingua
gem : "Que importa o grattficio para se repetir o bene

ficio" pag. 81. 

Gro%a em Jogar deglo:~:.a é pronunciação de todo an
tiquada, postoque se ache na Corte naAldeia, pag. 334: 
"-As vossas razões menos dão lagar a g··rozas, que a in

vejas." Bluteau não despresa esta pronunciagão, e s6 se 
oppõe á de glossa com dous ss, dizendo que não é tão 
usada. N6s achamo-la em Vieira no tom. l. pag. 7929, 
onde diz: ~'A glossa interlineal explicou o modo" &c. 

Gu1·upa do cavallo aeho em uns auctores, em ou

tros garupa. Esta pronuncíação é a que tem mais seguro.i 
exemplos. 

Harmoniaco por hwmonico traz Antonio de Souza 
de .. Macedo na Dedicatoria do seu livro Domínio sobre a 

Fortwna, pag. ~ : " No me sonoro ao ouvido, ha·rmoniaco 
ao espírito" &c. Esta pronunciação tem mais uso em poesia. 

Hastea, hasta e haste: de tudo ba exemplos; porem 
a· favor de hastea achamo-los mais classicos, contra Ma

dureira, que na sua Orthographia quer s6 que s~ pronun
cie hasta ou haste. Os exemplos em que nos fundamos 
são de Vieira no tom. !2. pag. ~276, e de Manuel de Ga

lhegos no seu Templ. da Memor. Liv. !2 . est.ló9: "Que

brado o ferro, a hastea em partes rota" &e. 

Heresia e he1·egia acho nos melhores auctores, não 

obstante dizermos herege. Vieira no tom. 9. pag. 103 de

fende a primeira proounciação, dizendo: "A heresia é 
í peccado con tm a fé " &c. Quem ti ver lição deste auctor 

acilmente achará outros exemplos de heregia. 
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H"Vrmbi!J e hirto C0nftlndem muitos' quando rigQrO
samen te fallanclo tem diffe.rença. Hirsuto é co usa erriça
da, arrepiada, ou as pera e inculta. Camões no cant. 4. 

est. 71: "A barba hirs·uta, in~0nsa, mas comprida" &c. 
Hirto vai o mesmo que teso, e não flexivel. Leonel da 

Costa, Comment. a Virgil. pag. 10: "Tal é o frio, que 
0s vestidos n0 corpo se íazein hi·rtos, de mouo· que mais 
pa~ece se podem quebrar, que cortar" &c. 

H~hrniliação e hth1U.illza.ção: o primeiro modo de pro

r~.unciar é entre outros do Patlre Lucena na Vida do ~un
to ·xavier: o seg-undo é de Varella no seu Num. Vocal, 
pag. 3J.6. Este auctor é de inferior aqctoridade entre os 

críticos da pura' pronuncinção portugueza. b primeiro .é 
de melhor classe. 

I-lumil,limo e não humilissirno 'é que aç_ho em Camões 
no cant. 4: est. b4: "·Tornou em baüm e h~tmillima, roi
seria" &c. Jlitmildissimo disseram alguns antigos de in

ferior· nota: De humilissimo descobri um s6 exemplo se
guro em Vieira no tom. f>. pag. 184: o animo lmmilís
simo e modestíssimo da virgem" &c. 

Humilmente por hu·mildernente se pronunciava no se

culo pass::tdo. Bluteau seguiu o mesmo uso, quasi repro
''ando o humildemenk 

Hvp0condria e não hipicond'l'ir;t, como diz o vulgo 
ignorante. 

Hislerico [tenrio . medico J e não hestedco, segundo 
a errada pronunciação commum. 

Icterícia e não teTiáa achamos constantemente nos 

nossos auctores medicos, que recebemos por textos nas 

palavras da sua faeüldade. Para assim pronundarem 
lembraram-se da origem grega. 

Ilbthso e não itlttdido, como frequentemente se ouve 

dizer a0s qt1e faliam s~m correcção. Vieira, tom. 4. pag. 
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16: "Não illv,so3, nia:s illusoreu &c. Em ou firas accep
ções querem alguns que ·se possa d:itzer illudiclf!J, cuja pa.., 
lavra não ·traz Bhiteau. 

lmán, carregand<D no a, e não l'man achamos nos 

melhores Classicos, e ouvimos aindf!, prmaunciar aos mai:i 
c1:1.ltos. 

l~nbuto não se diz, e só o lemos em l!l.m p0.eta or

dinario: "Exercitaste alta caridade, de que era o v.os

so coração itmbuta" &c. Landim, Vida de S. João d~ 
Deus, pag. 113. 

Imigo , sincope de ·inimigo, nem erp poesia se pócle 
dizer, por es_tar !inteiramente antiqum.do, :;tssim cG>mo es
príto pGr ejsrpi1·ito, mor por maior &c . . 

ImminenC'ia e eminencia facilmente confumdem mm'Í

tos, troc::m.do . o e em i, e o i erri e. Bmi~1i:.neia é para 

e·xplkar altura, e imminenóa perigo qlite está a vir; v:. 
g., ped'gO imm;mente de . vfda no· mais 'em.inente do mOl'l.
te. No Portugal Restaurado achamos muitas Yezes immi
nente por elevação e ·altura; mas se não são erros da impres

•ào, são l11 ui to para admirar 9m tal liwro estes dl;)scuiclos. 
Im'JII1oto poq; im??tàvel s6 é permit.tirlo em poesia. Ca

mões Eleg. t. a: "Com gestro irnmoto e <Íl.t>sc.0n,tent e '~&e. 

Barreto, no seu Poema ao Evang,e-Hst,a, eom o exenilpl0 
de Camões disse tamb.em: ''Ao natl!lral impuiso irmnota 
esteve" &c. 

I':rnplicaçâo é.meil.hor do que implicando, porqu,e mui

tas vezes o usou VieiPa ~ "Como quereis que .crf.Í'Et o meu 

amor. uma tão grande implicoçiio do ·v0.Sso ~" &c. t0m. 1. 
pag. ~1~ . 

.lmp1'tJVer por empob1·ecer traz riclicu1amente LaH (;l\i;.n 
na pag. 108, fallando da san.tq. prod.igalidade de .S~ Jo~o 
de Deus: "Nunca illeu exercido i1nprooe9· ·p~1Gle~ <lJ.~Illlel<iJ.Uan

do a outra é vicio , tu. virtu.de " &.~ . 
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lmpunido e não impune. Em poesia admitte-se, se 

basta o exemplo de Faria na Fonte de Aganippe, <i>nde 

se acha tambem impwnemenfle. 

J:ncessavel por incessante é pronunciação á qual ainda. 

nãodescobrimos bons exemplos. Emquanto asnão acha

mos, o do livro C h ri sol Purifica ti v o, pag. ~36 não nos serve. 

Incomporta'Uel querem os escrupulosos que não se 
possa dizer, mas s6 insupportavel; porem s.em fundamen
to, porque o usou Lobo na Corte na Aldeia, pag. 171, 
e o Padre Lucena ria Vida do Santo XaYier, pag. 83, 
imitando aJ;Ubos a, Fr. Bernard0 de Bnito no tom. 1. da 

Monarch. Lusit. pag . 35, onde diz: · " Cat'rega;ado-os de 

trabalhos incomp01·taveis '' &c. 

Incredivel por ·incrivel não tem exemplos seguros. Acha
mos um notom. 3. daMon.Lusit. pag. a\2: "Homem 
de incrediveis forças " &c. 

Indecoro por indeecxros.o é de Faria na sua F0nte de 

.Aganippe, tom. 4. eclog. 6: "Offendes indec01'0 as bel

las ninfas" &c. Creio que nos prudentes não_ terá imita
dores. 

Irndesatavel: acha-se no livro Escola das Vevdades, 

pag. 14:9, onde <.liz Sf!U auotor: "Necessita-se de uma 
·cadeia inclesatavel. N ã.o b:1:ota este exemplo, dizendo sem

pre Vieira inclissoltbvel. Veja-se o t0·m. 5. pag. fó.l61. 
Indice melh0'J: do que index. De um e. <!l·l!ltro .modC!> 

se acha no fim dos livros do Padre Vieira.; mas ·esta va
:dedade s6 a attri'buimos a qw!m fazia o tal catalogo das 
causas notaveis. 

lnducção e imdn:t·'t:imerbh& tem sua differença .lilo uso. 

Ind1bcçao é termo da lcgica e .da r h e to-rica : indu>.imento ' 

é a acção de inc1uzir a uJgue~ a fazer alguma cousa. 

Inducto por indlu»iáo s6 tem exe!ínplo ·naqueUes auc

cborcs que nenhum caso tizeram de co.rrecgão no faUar. 



Ineptidáo' e inepto, e não inaptidão e iiwpbo. Viei

ra, tom. õ: pág. 456: "Por mais inepto que sep" &c. · 

Item, tom. 8. pag. 49b: "Alma para áoração mais pe
saJa·, in ais 'inepta" &c. 

Inesperado e inspúado: de uma e out"a pronumda

ção achamos exemplos; porem são decisivos os de Viei

ra, que sempre disse inesperado. "Or.denou a Providen

cia divina inespenLdétrnerilc" &c. Palavra de Deus Em
penh. pag . .57. 

lnexcr·utavel e não i12ser·utavel. ·Vieira, tom. 3. pag·. 

, 163: "O exame inexcmtcivel com que .,ali se penetmm e 

se apuram as con'sciencias" &c. 
Inexhausto e não inexhaurivel, como freqtHmtemén

te •se ouve dizer. · vrieira, tom. 1. pag: 399: "Thesouro 

inexhausto" &c. Lea - a este auctor quem quizer mais 

exemplos. 

Inextingruivel e não inextincto achamos em Vieira, 
no seu X a vier dormindo , pag. 337 : " Tão inextinguível 
no soberano ex em piar" &c. São mui tos os exemplos de 

oulros Classicos. 

· JnjalüveliLdacle e não infall!ibilidade quer Bluteau 

que se -p,ronu ncie; ma:s o u.so tem introduzido o b sem 
rasão, pois que 'se diz infalli·IJel, infallivelmcnie &c. 

1njuntc~ chamamos commuinmen~e ás fillias dos reis; 
porem temos· infante por mais porLuguez, por ter sido 
pronunciação d0s nossos · melhores Classicos, e não estar 

aincla abolida pelo uso. "H uma infanta deste' reino tr
Ilha uma criada" &c. Corte na Aldeia pag. ~~75. Obser

vando m6s divúsos manuscriptos originaes de bons aucto

Tes, achamos sempre o mesmo. Com tudo não duvida

mos que se encontrem outros que digam a · contrario. O 

que temos por inteiramente antiquado · é ~ffante, como 

dizia. j oão de Barros, seguido ainda po• Bento Pet:eirao. 
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Fnférib por infernal traz o poema da Destruição de 
Hespanha, Li v. 1. est. 9B: "Assim como nos vãos rei
nos Cocy tos, entre a3 cham mas "injé,.ías trabalhosas" &c. 
Em q.uanto se não achar outro exemplo, nem em poe
sia aumittimos esta pronunciação' poi·que a auctoddade 
deste poeta é de leve peso. 

Infer·o e sttpeq·o por ínje1·ior e S7.bpe?'ior;, ou por alto 
e baixo acha-se na Corographia de Barreiros, pag. \'200, 

fallando dos dous mares que cingem a lLalia; porem não 

se admitte em proza. 
Inficiohado é mais seguro do que imfecto, que s6 em 

poesia se admitte. Porem para explicar o defeito de uma 
geração é melhor dizer sangue infecto, do que inficionado. 

Influencia e não influiçâo, postoque se ache em Ca.
mões nóCant. 9. est. 86: "Por altaínjluição doimmo

.bil fado &c. 

Inj1·equencia e injTequente !!ão termos que ainda não 
.achámos em algum Classico portuguez. 

lnfructuoso é pronunciação mais porlugueza do qu~ 
infr~bctifero; porem de uma e outra se acham ex:emplos, 
se bem que de injnLctife?·o são mais frequentes em poesia. 

Inhonesl? disseram alguns: deshonesto é o seguro. 
Inhumano e deshumano: de qualquer dos modos se 

p6U.e pronunciar, assim como inhurnanidade e deslmma
nidade; se bem que esta segunda pronunciação é mais 
conforme á indole da nossa Lingua , como já em oulro 
logar mostrámos. Com tudo Vieira no tom. 1. ·pag. ó4~ 
.disse: "Viviam com esta imhtmwnidade" &c. Não é só 
este o exemplo que nelle achamos. 

Inimi>.ar-se com alguem, e não inimistar-se; se bem 
que Bluteau pretende que se observe a segunda. pronun
e1:ação. 

Inobed-iencia tem tão bons cxem plos como desobedien-
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cia; mas os escrupulosos modernos fogem da primeira 

pron unciação. 

Fnstructo por instnbiclo tem muitos por palavra mais 
latina que p_ortugueza; . mas ignoram que usou della não 

s6 Camões nocant. ó. est. 8~, mas Barros na Decad. ~. 

pag. !'Z~8? dizendo: "InstrHcto na dou trina de Arrio, 

&c1 Não sei porque esta palavra se hade ir aatiquando. 

lnsu1·decencia em log:.w de su1·de% ou su1·de%a, dizem 

alguns auctores; mas como são de inferior nota não ·se 

devem seguir. 
InteiTiçado e não inte1·issado disse Leonel da Costa, 

illustrando a Bucolica de Virgílio, pag. 107: " Os ves
tidos se inteit·içam" &c. Ainda tem exemplos mais clas

skos. 

Intempe7·'ie por intempe1~ança d.e clima ou de humo

res &c. não tem exemplos seguros em prosa: nós nãlo os 

achámos. 
Intende1· e entender é pronunciação que a cada pas· 

so vemos confundida, indo tão noLaYel differença em se 

pronunciar com in uu com en, como Eabem os qlll.e tem 

estucio da Lingua portugueza. Entender é pérccher 011 

Ler intelligencia; mas intender val o mesmo que crescer 

e awgmentar, oufazer mais intenso. Vieira n-o tom. 3. 

pag. 370: "Não receeis qme a :ausencia, como costuma, 
me haja de esfriar o amor; por.ll ue antes Q ha de in-ten

der e accCIIrder mais 1' &c. E ao tom. 8. pag . ~1)6 diz tam

bem .; "Assim como o raio do sol, se topa com um co-r

po ,opaco, reflecle outra veíl para o sol, e se dobra e in

tend<!- mais " &c. 
lntrepidew e não intq·epid~% disse Vieira Ê.6> tom. 7. 

pag. 10 ; "Tanto a inkepide:;a dos morto·-; , cQJRilo a flil

ria dos mata1lores" &c. Porem intrep·idee;, tambem- mão 

é clestituida de exemplos, pos.toque já 'm-ostrámos que 
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em portuguez é muito proprio acabar em e;r,a aqudles no
mes que os castelhanos terminam em e11. 

Jntt·icado e int1·incadQ. Esta segunda pronunciação, 

que hoje a muitos críticos parece viciosa, é da Malaca 
Conquis.t:lda, Li v. 4. est. ~5: "Não ficou f6ra na in

t?·incada serra" &c. lnl?··icadio é mais seguro . 
.Fnvcotiva: convem pronun~iar bem oct, para senão 

confundir com invétiva ou inventiva, qu~ significa talen

to para inventar; pois que invectiva val o mesmo que re
prehensão com palavras asperas e pi~antes. Desta pronun
cia~ão com ot diz Madureüa, na sua Orthographia, que 
não achára exemplo a.lgum em portugucz: é que o não 
procurou no tom. 3. da l\tlon. Lusit. pag. 90, onde s€ 
acha: "Ditos mais proprios de invecti·vas, qt1e de hislo
,J:,ja," ·&c. 

In001·osimel pronunciam ainda alguns, seguindo a 

Vieira: invet·osimil é hoje ma i~ seguido. 
Involto por involvido acho em Vieira, Cartas, tom. 

J. pag. ~~S : " Por muitas partes nos chega esta mesma 
queixa --involta no mesmo receio" &c. Deve -se seguir. 

Froso diziam os bons Auctores do seculo 16. 0
; hoje 

preYalece irado. 
Isenti'dão pm ise'lfi,Çií.O se acha em Fr, Heytor Pinto, 

dizendo nos seus Dialogas: "-Paré'Cia que era c<))m isen~ 

tidao sobeja." &c. Está esta pronunciac;ão inteiramente 
antiquada, sendo aliás de auctor grave. 

Jacaré [amimai clo brasil] e não jacan:o, coino ouço 
a ll'ti.UiLOs. A tl}rni..ioação em c domina muito em nomes 

proprios nas linguas americana~. 
\ 

JO!lea [doce J erradamente pronunciam ml!litos, de~ 

ventlo dizer geZw, pois se der i v a do verbo laüno gelo. Je,
lea é uma embarcação ela incHa. 

Janelta e não geneúta, porg_u~ Vlem· de jCI/Imba, apesar 



de outra ex.tr:wagante derivação que i!.he <.ti Fa~ia~ · com~ 

menlando a est. 49 do cant. 'if. da Lusíada. 
jan·etat· e não Tajeta1·, . como erradamente se pro~ 

nuncia. 
Jcm c não Jes1J,s é o que se encontra sempre. em o 

Padre Vieira. Não aponto logare;:, porque são infinito:;. 
Joelho e· não Jootho · ou giotho, como se pronunciava 

em outro tempo. 
Jinngi1· por j'unta1· não se diz senão fallando em .Pa

-relha de animaes, como disse Brito no tom. ~ . da Mon. 
Lusit. ·png. ~-E: "Jungiam dous ou quatro cavrJlos, &c. 

Juntar tem a seu favor melhores exemplos do que 
lfjuntcw. 

Jurisdicçáo. Jurdiçà.o diz a plebe ignorante. 

Justicáro e justiçoso querem alguns crilicos, seguin 
do a Blutcau, que tenha differen~a, e que por isso se 
não deva co~fundir uma pronunciação com outra . Jus
ticeiro é o rigoroso na execução das leis: justiçoso ~ rec
to na execução da justiça. D. RoJrigo da Cunha cha
muu j usLiçoso a El~Rei D. Pedro 1.0 de Portugal, vul· 
garrnen te chamado o c1··ú. Hist. dos Bispos de Lisboa, 

pag. 76. 
Labm·eda e não lavareda: Chagas, Cartas .Espiri

-tuaes, tom. ~. pag: 31: "Em qualquer labareda que se 
leYanle em vossas· entranha>:" &c. E' de toàos os bons 
esta pronunciação. 

Laberinto e labirinto. O primeiro modo de escre,•er 
agradou mais a Chagas: Cart. Espirit. pag. ~61: "Ape
sar dos laberintos em que me vejo" &c. "~ndo tambem 
com uns laberintos de que me não sei sair" &c. Ibidem. 
Quem pronunciar labi1·into encosta-se mais ao latim. 

Lac1·a [cor J e não lacre, como dizem os i gnoran
tes. Faria, Fonte de Aganippe, Li v. 1. cant. 6. so-
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het. 6~ :"Das bocas e das faces lacra pura aprendem ro

sas" &c, 
Lacrimánte por lacr•i:rnose é pr.1i>nunciação que os qi

ticos não sofrem em prosa: em poesia hu exemplos. 
Lageá, •lage e lagem,: quaiquer destas pronu'nciações 

tem seus exemplos; porem os melhores são a favor da 

ultiína. 
. Lageamento melhor do que lagedv. Jacinto Freire, 

Liv. 4 . n.0 '106: "Olageamcnto depedras de cores tam

bem burnidas" &c. 
Lagôa c não alag&a . .Dão-se hoje por antiquados os 

texlos que trazem alogôa.' 

Lag1·imosa é pronuncia<_;ão mais segura do que lacri

mosa, que só em poesia é recebida sem reparo. 
Lamento ·melhor do que .lamentaçao, ·nome proprio 

.paq·a as tristes pr0fecias de Jeremias. Jacinto Freir-e, pag. 

!267 :· "Üii la1?'tentos e gritos das mulheres" &c. 

Lmnpada e alampadct. Por mais. que Bluteau fa

"$a cva.1en a prirneiFa pron•unciação, são muitos e h>ons os 
.que estão. pela seg.umla. Lampeda e alamp~àa é que é.err<i> . 

Lanço [acção]' e não lance, achamos nos melhore.s 
Classkos. Vieira tom .. 1'. pag. 978: "Tenho notado ·um 

lanço da providencia" &c. Jacinto Freire, Li v. 1. n.?. 

l ~: " ·ReferÍire~ um lanço da ureaoidade, &c. Lobo na 

.Corte na Aldeia. pag. 18ó: "E' tanço muito cerlo que 

os que se contentaram com saber pouco latim faliam 
tnais alatioados" &c. De lance usa diversas v·ezês Q con~ 

de dà Eriçeirn no P0rtúgal Restaurado; e presentemem:

te abraçou o uso' esta pronuneiação. 

Lapwm· [estilo J e não lapidaria, como erradamen
le temos achado em alguns livros modernos. 

Lapis (a!7.ibli [pedra] é a genuina pro'nunciação, que 

o povo jámais .acerta, dizendo .uns kr-cro, outros l .a'llUJÍ'i. 
PAnT. \'Z.<t 7 
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Lcurgu&~.a é para m'Hi tos o mesmo que 'la?lfS·iurcz ; quan• 

do rigorosamente nos bons textos la?-gtte'!..a vai o mesmo 

que liberalidade, e l('l!l'gura é a segunda dimensão dos 
corpos pertencente á suf>erflcie. 

L-aticl!avo [ vestidUJ:a:senatoria J e lnão i •aJtoctavo, como 

vulgarmente se J>ll01.111!1ncia. 

La~~des [hora canonica do Officio Di v in o J e não Lw• 

d'as· ~cho · em bons Auctor.es e nos m'á:nusctdptos ~o bispo 

.J ~rdnàm•o Osorio, que no ·portuguez não foi menos c@r

Tecto que no latim. 
'Lat~;spcrenme e não k.uu,splerve, á maneira do povo. 

Acha-se em alguns lausperennis se1:ç1 mucl.wnça a..l@uma d@ 
iatün; mas é aJI!lti<!J.l'Jado. 

Lavari;ou?'O 1e lavanfi/arict 'ambos tem '3'seu fa v:or •bons 

Class.i.Ços. ·Brito no tom. 1. da Mon. l..:usit . . pag. 1!29 dis

se: "Mais geito tem de l{j/,vcuiJIJJtt1'0S 'Cle iTOupn )'.&e. Fr. 
Luiz de &ousa na sua ·Histeria, part. ~. <Jmg. '56. <.l:isse: 

. ·ct O I~ o faz lavandaria tp'ara 10s Jba bHos e rolll.pa, , .&c. 

Lenitivo [ compos~ão da medici111a:pana rubrant:ilar '3. as

:J)ereza da peUe J •e não linimernte, q.11~r ~a!ad umeira que se di~ 
;ga, Ha!Zendo--o parra diffe:rença cle lenitivw; pÓrcm o que se 

n~ha nos lbaas meCI:kos é Zini?rn;ent'ó .. V<ej a;.,se 10 H \tl'O O:nwec~ 

çiio de ahusos, pag. ~1J.@: "Oleos, lini'l'nenú@s, ephhemus, ·&c. 

Lentar pOT fazeT-se il!ento tem ex<em•pl0s m.a~s segu
'ros do -que l-entejOJr, que é ·te.rmo mais .proprio paTa .tri
Igo qniand0 <i> re~· olovem e·;humedell:erm . 

.Let1·adura e m'ão '-liUer:at~~ra achámos em V i eira no 

toro. 8. pa:g. ~\29; porem lÍittemh~1·a é o que· pte-valece. 

Leví, carregando 0 i, 'e não L_érv~ se deve ,.pron·un" 
-<1:iarr tün d0s tni:@.us de Jisrael. ' 1 

Leviclão mais do qne levidade aoh@ nQ)'s ll.Jc:ms 1\ ucto

reS'l para explicanem co~:tsa leve, opposta á ·g-rave no sen

-tido physico. Chagas, Obr. Esp. t0m. J. pag-. 19J6: "A 
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Jf~slft "e Zt,s-t1·fl ·(~~o cBf:fm'\!.l'l.ÇjaGCiSJ? , ·q&W ~ G~, iJS'·Q.O ·an lei 

eq uiyJ9Ç$1il:P~ IJilllJ~~l9,,, GI:1J15U~pcl:_o Jisi~·q,_ a0,d!l8tlà<b!l, {~· ,!ll!~;P9t 
-:;i1{l!a, <;l1ljd~!Jh ~!l!J.o,. G~ f9:~§S ~ g~ ,p~~~flts ,, 1 0J1 ,~e 1J~}l..§.as; e 

~ ~~~tJldÍ.s 1 ( %<?fo..B, rflNP rte~ >cps .JR'Ii!QB.0S , !f! Sfj~§, ~~~Jª'·: ~~_Q.
gunda parte ainda é mais frequente o erro , .ali!!'?~ .!fuljl~J IJ·? 

(t\mitneiw..;t, ~ijg&pJli\<i!%· 1-l< ~.,ti~op ·-~ ~h~~ a J!i'~ ~f~9J. ~:: não 

}Mif'fio-. a ' 1,19J.li1.-,J~-~a. ~~rgft,., .._ ~Jlile~!AAngJ ~,JJ·g;:lllilil!. r?êd~.str,gs 
·-~{1.- t S§~~- .: , r· , · · : • " 'Jr,r;.;,.l aG o'J.:-~ ·-

u "; k~vJ·l:~ :~;tã,q fli.ivc,l., l~ ajii%~J-h J,De)l}loF tlil- litt•l~IDJ 3.B~ 1{r!Y

~r \~t <:f!\ll;t.);~!itg§W tfll't pa}Jl!Y@. , J1il ti.!)a. ,li~ell~;>.d~ThJi>~Q!I:'9Jilr 6\.} 
~~lilMJ·x>,mpl~ J &1e&~!i@.O· !Jl-P. ,M,'~ t,JilqªQ -LlkSJ\HHl4l- ~~91~S· -

7 * 
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tant~ este Auctor ter ma a~c~oridade1 , lemos anivel por 
pronuneiação mais portugueÚ.t der-ivada do francez niveau. 
Assim o achamos em Vieira t'm diversos logares, e por 
não apontar todos, recoi-remos s6 ao do tom. 7.· pag. 497 
onde diz; " O ponto, a que· se nivella u tiro " .&c. Segu•iu-ó 
Brito na Guerrà Brasilica pag. 34!9. "Nivellando. peÍa 
·treição a · atrocidade do supplicio" &c. 

Lobishomer11r e não l!ubishomem ou lupishome-rn, .como 
traz um moderno nas suas Cartas impressas em Hollan
'da. Sá de Miranda, DiaFog: est. ~6. diz.. "Q•ué ahi cem 
·mil lobishomens '~ ·&c. 

- Loootenente e nãô lugartencnte, como hoje · se diz, 
·achamos em Vieira. "Adão em quanto senhdr do 'mun
do, com o governo de todos os animaes, era locotenerute 
do mesmo Deos" &c. tom. 7. pag. 353. Ítem. ,;Eraem 
·Judea locotenente de Cesar" '&c. tom. 8. pag. 307·. :Lu
g(:u-ténente jâ\) achamos em Marinho nas suas Antigui
dades deLi~bóa, part. L pag. -370, e notom. 3. d·aMon. 
Lusit. ·pag. 81. Porém os exemplos de Vieira são mais 

respeitaveis, pois seguiu com leve altera~ão a Ordena
--ç'ão do Reino, que no Liv. 5. tit. 87. §. !2 diz. '" Logo-
tenente." 

Loja dizem uns, outros loge, e outros logea; porem 
Bluteau s6 tem por segura a 'primeira pronunciação. 

Loucura e não louquice, cuja palavra ainda não Jil0~ 
demos'descobrir em bom A uel!or'; nem no mesmo B 1!uteaü 

a achamo;;. 
I 

Lugarinho, 'úugarçjo, ~ lugarete. O primeiro modo 
depronunciar .é deBarros naDecad. 3. pag.l84. "Quei
mando as terradas, e o lugarinho" &c. O segun~o mo~ 
do é deGW.inhÓ na su·a Viagem ' pag.177: " 'Lugarejo de· 

·.Poucos visinhos" &c. O tercéiro é de Mar~nho no Apo

· logeticó J?iscurso 14Ó. "Estando J ulie Cesar em um lu-
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garete de França" &c. Qualquer destas pronurtcia~Ões é 
J?Ortugueza; mas a terceira tem a seu favor menos exem-
plos, e de m~;>nor auctoridade. . 

'LúmiOJri [entrada da po1ta] e não liminat', de que 
Usou Serrão .• n(ol Metbodo Lusi•tano, pag. 149. Lumiat· é 
de Barros na Decad. 3. pag. 21. Onde este A uctor não. 

é cla.uamen te antiquadõ, ·nenhum outro lhe pr.efere: 
,Lumioso por h~minoso aébamos em Camões, cant. 

10. est. 4. "E~ quan.to isso passar cá na lumiosa Costa 

de Asia, e America sqmbria" &c. Não approvamos hoje 
esta pronunciação, posto que Faria no Commento lhe 
chame linda vO$ poduguer.a. 

Luscoft~sco e não lusgu.efusgue' como dizem ID\,litos, 

achamos em D. I•'rancisco Manuel, Cartas, pag. 450. "En
tre o lA~scofusco, que não é máo para o auditoria" &.c. 

Lustre e .nãp lust1·o, na sign~ücagão de luz, que re

flecte de materiâs mui polidas, . e lizas. Lust1·o é o espa

'.;O 5fe cinco annos_ segundo a antiga conta romana. 
Maohiaivel é pronunciagão mais por-tugQeza do que 

maohavcl -, 0u maohavclto, posto que· esta ultima se che

gue mais á genuina italiana . 
Matiço e não mdciço. \Üh_agas, Cart. tom. ~ : pag. 

~I, diz. ,"Ouro maciço, seguindo a Ba,rros, que na De.cad. 
1. .pag . .161 traz,. "Co_mo' o baluarte" não éra-rn((l.ciço" ~.c. 

Ba11reiros na sua Corograf. pag. 107 segue o mesmo). ,. 

(' I ~Madurecer mdhor do quê arnadu?,·ecer. Mªdwrm· é 
s6 u~ado dos rr:!edicós ,L_e cirurgiões. 1. 

M 'mheJw;_b e.nã<i) rn®naluco, "€O me>, algHns e,;cyeY.ei:am. 

Barros, Decad. 9J. pag. 19~ d)íl•"Cincoenta nwrneluços" &c . 
. MancMa e não mâochea, como igngrantemente pro-

nu.ncia'.m muil;qs prejlaq.o~ qe fallar bem. 1>1' 

,· ManeOJr çpnfu.B<).em muitos com man<;jat·. Pro.)1uncia. 

mnl quem diz. "Não posso manem· as a•rmas, p -ca,.va:l-



:f0 ,,. &c'.1 déve· drilzet:mamf[jl!t:r. 1'f',ambentt di>z tfíliiÍ qo·em j_lír'G ... 

nllllinc::íaó "-Não· me' posso rf/Utrif}flll' ' : ;, d'eve· clüe:r ntwnw:fl;: 
assim como, ganho pelo metr .. 'l?u11i€~ ', e · nãô· rJ~am:ejo. 

Manjadoura melhor- fio <que rrtang,zd&urct. .As~im o 

achamos em A uclfmes ·segr&t.0s1, 'ê1 éln rrtaln\'fi~c~i!pH>s .€m-' 
' r< 

teGtOS !.> ' 

Mnr.ea_çáo e mm·-eagem : qualqm:!r> de~.tas '('>1'0ínt•nda

~ões.tem' éxemplos cla prim~:Pra ~I-asse. Vieira tem. 3. pag. 

76. '"'l~oo ; pol'itica éc~mo lst<Nt 21!t!lê ' élo f5~cador ná· mfl.! 

-reaÇáo·'1 &c· .. «·<lluidftndti>. mai-s rl~pen4ltf!neia déseús peca!l 

dós, q'ú~ nã 11tareugmn das vel~s" .&c. :Sarr0s ,. Deéad. 
1. pag. 6õ .. ' .. ~· , 

" • !IY..k::w-e1noto [ ttemol' Qé ·il;t>ftiiJ fiuf.Í~ segt.rre' &0 ~:&e ma
rV.1•Jio-l!o: ] J,uCEfllU 'Vi <!lia, Ue Swni!GS !Xa!Vli'~l' , -pá-g Ç24Jl.' " ·Jfot 

um €J.URII'to d~ hora 'dutoú o mureirtotHJNt &e: · · 
Mnrinhagern é' ?~iarinhar.ía : tle ·t11l1al~!U& "deis modo§ 

se pode 'usar?-' 'N· prim'eira -};>rorilmcínqão é de< D. F ráncis 
co Man>1!iréll nas &l!i'aSl l~pá;r,11a,forasf~ pa:@~ !lli'i11f '' C<Jti~ut1dió!l' 

se de.. sorte á 1JnaAnhogt1n" &o: A rsegllndà é nã':o rnenoi 

que de Jaoit'Iuo::Ftei:re , :t.i\<. \2. n1,o 18..1, aTemo> a-\ten-

tagem dos vas(Js, e marinhCl/r.ía. ;, ·cilr.'é • .., c 

••• Mhrísbail e não mall'!€~k'dl, . 1cil::i.ziam eÓ•mlnttmi<nleüte os 

n0ssos 'Cilassicos :--hoje é~ pronum:iag.ão;·antiquadla, e é us& 

aoêeitt>W mw·eahaZ, ow mlw'iéhalÇ-tralvez- cotn o I'Qspeitavel 

excm1pile de :IDuár-'te Ril.l>eii·o de JMa(mdo, •qu.e assim ô itltaz 
no ·s·eu. Panegi'ti€l» Ge.neal0gicel &c. seguindo 'a: ·álguns 

antigos, que já usaram d~ 'rnhlricha:l: • Vej'am-tre -ós · tt~nt!i~ 

gos genewlo·gicos ~ fa~ltarrdo ua: fa~tE~lita· d0S t::o\tJtitrhos. 
M'fl1·ôma e nãõ-fflttrombar como er.ntdãmoone .• _rrotnrn-

eialm m!1iíit:ós; cõbUqrdnndt> c@m\.0 !:\•algo. ' ! 

Masto e não mast1'o ~ ach~m'e ··'naS'etliÇ~'es· 1n1ais otir

Fectas dos nossos indboresr .A!tiNores,; làlssim cmmo ?1-wstea
f'ã:'or,r ·e não mastreação~ Mmll'ast'eár , .. "'e não &nt fiuistrea-•l. 
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.Hoje pm:tenàem algt;tns, que ~e diga mast1_-o, mas._ para 
hirem cohe1,1entes porque não ·pronunciatp. · t~mb.G.m mas~ 

.r. 

M.a.ta'dour.o: no~ bqns 1t~xtps ach:t~se, mrttCI:fleiN, pa
lla si~nifile~- o ~ogar ., opde se 'm3jtav,am as -re~es. , Qu,al

quer deste·s Ir(odos não será t')stna,qha:v~~ ,1.,masr o p~:! II\eir<?. 

tem a seu favor o uso. . ) 

Materrtol, '(DQ~toque I;l!lai~ ap.tjgo, dq que m(ljep~o? ain-

.da tem alg·qJU 1:1-~0 ;.q ~es~o d.i~em9? , qe1 pqt~rnal~ a res1 
peito de paterno,. ,eJTq,ternp.,l ~JI!. v e~ qejrqty1'f"O &~, Não 
ap<mtamos eJ;tem<plos, Hgrq4e são trjyiaes, , 

· lWato e n1-atq sq.o prpQHPli~fSP.es, 9.-P~ s~gMnd9 . ~~
g,u.p.s., ,u;nàam se~, ra,zi;to , con,{~~clidf!s ' · 't91:ftO sy,Jes(>em o 

rpesmo. Coxp ~ffeüo q~em ob~~~vat' os nossos: .~sçriÍH;o~~ys 
majs p'Jro.s, .e Ç.pctos na lingu:iJ.ge,m? achl;lr::Í. .J?e}fl.liD~~or 

parte., ql.Jt cham,avam 111;q,tq áqu~ll!'! lPg§lr ÍJ?;Ç\llto ~ ~-J;D. 

que nasce multidãq qe pla~.ta? agre,st!'),~, ·flspes~as, . e l;>g~i" 

~ast ,~ llfafq !?~~·9. co,otrariq çr~ filara .elle.~ o bosque de ar

vores s~h~estres, ,opde se criam /eras, e . ca,ç~ ~,ro,ss.a. :(Ylas 

em fim esta regr~ [ segundo outws] não é tã? c~J:ta, que 
_qão pad~ç;.a l;lma o,u outra e:Jiicepç~o 7 tal::e.~. ~or .e-rro de 

col}ilistas,, ,ou d~ con;ec,t~ree Ql:fr i.mpre.,ssÇt~~ ~ ~~~fu~clfndo 
nas edigõ_.es .9-e alguns,lh· ~·o:; a~ çl,u.qs ?O];>redH.a? .p?!}aJra,s: 

. Q~1em oi?sep~r, m,a.p.us.cdptos o,rigixg~e~ ,)\e 4-~·W\Qr~s clas

.sicos, ha çle_ e:..ta~ p.da, <;li? ,l~~gã~ ,, . g~e , M_<fP.rarp.o~.'. , . ~: 
" 1lfed~anei1jO' rn.fid~9:_tor· ' '- :e SJ~~Idiq~9~io. p~ <:1\-l,f,l~p .. er 

;(!.esta:; wpn,UQ~ia91õe.s ha ex~mp~<;>s ern. Y;ieirl;l. J'l!,) . lo '{O, 

ó. pag . 34, ~hamaa Noss~{)~nhora~n~~~I;Jl;I<P~T9 .ent_r,eDeufr' 
(e os pecq_§tdores. N9 tom. 9 •. pag.l93 ch,l'\ma_,a ,Cht;ísFo me
.diC!Aq11io. No .tom. 6. pa_g,. 73 cpaqJf+ ,;;to ~G>.~qfic..,e jnrdi~

to?· il?<ll!blico ep t,re· Deu.p ,.,~. o~ howe,n.~. 9 .so,rio p~a·~e~·~uq~_e 
.escqlj:J.eo ~n.:edlt~h·o, ou mediat,tp1·? qp.~ algu~~ pron~.J.p,.C,i.Ml 
rnediado1·. 
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Melancolia e não melencolia, ou merenco1··ia ;seg.un
do a pronunciação muito antiga; pois já. 0 era, quancilo 
Camões dissa merencorio por melancolico. 

Jl'lelena [gadellia comprida de cabello J ·e não melenia, 

como vulgarmente se pronuncia. "Cobria os oÍhos com 
a melena de ouro)' &c. Gull;egos, Templ. da' Memor. 
cant. 13. 

Melh01·ia, mais seguro do que rn.elhoras; pesloque 

des!a s~gu~da pronunciaçãó se descobrem alg iths exem
plos em Vieira , que os criLicos e${'.rupulosos tem por. er
ro da impressão, ou do amanuense. E' certo que o cos
tttme deste Auctor era pronunciar melhoria. 

Menagem e não homenagem, disse !0. :Franci'sco M1a
nuel na sua Catta de Guia de Casados pag.IG5, e oPa:
!dre Lucena na Vida de Santo Xavier·, pag. 474.' Era en
tão o usadó: depois dell~s homeríage·m teve mais segui-
dores, e é a pronutfciação que C!lomina. · 

Mendacissim.o superlati,,o d~ mentkoso, d1s~e Mari
nho no seu Apologet. Discurs. pag. 3, mas não basta es

te e'-"emplo. 
Mendicidade ou mendiguidade , 'melhor do que m en

djgue>~, pronuncün,;ão, a que aindà não podemos descobrir 
bom exemplo; mas o uso parece que a ad~ittiu. 

Mens'llll'a e nãÔmedida, disse João de Barros na Decad. 
3. pag. 4~ fallando de geographia. JJ'fens~tra:r é do mesmo 
Jl uctor' e devemos segui-1o' assim porqü.~ nos uá mui
tos exemplos desl?ls pronunciações, como ·porque estas 
não e;;Lão ao presente antiquadas. · 

J.I!Ienswra por medida vimos estranhar à. um critico 
moderno condemnando-a por palavra purámehtê<lati'na. 
A ssim & , mas usou-a não menos que João de Barr<ils n'a 
'.Decad'. 3. pag. 4~ . Dond~ se vê que ·é portúguezissimrt, 

se bem que hoje sem fundamento pouco usada . 
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Mentecauto por rnintecapto é eFradissima pronunc~ação 
do vulgq,, pois uma é o: contrariq da outra. MentecatLto, 

segundo a sua derivação, deve signiflear homem acaJL~Jte:
lado, prúdente. 'ejudicioso .r 111.'-cntecapto é que é homem pri
vado de juizo. ' Porem 'de mentecauto n~ significaçãq so
-bredita ainda não aebamos exemplo. 

Mercad:rja1· e não mew<:anccmr av.hamos , na ·Carta de 
Guia de Casados , pág. -173. " Mêrcadejava ·a mulher , e 
ganhava sempre, &c. Porem a segunJa pmnunciagão é 
a que está mais em uso, e já, a achamos em · .Brito na 
Guerra Bra:s\1ic!l, pag. 395., livro escdpto com alguma 
propriedade de linguagem .. 

Mercanci'as e 1nercadorias, tem ambJ.S bons e.x:emplos, 
~e bem que são mais os que trazem m.ercan~;ias. O que é 
libeFal por natureza muilas V'ezes fiaz mercancia da libe
ralidade" &c. Córte na Aldeia, pag. \27\'2. ''Dar comes
peran<:;a é mercancia" &c. Brachilog. de. Princip. pag~ 

144. Porem cri Licos h a, que tem mercancia por co usa di
versa de mercadoria. Do pdmeiro modo cl;lamain ádasen
da que cada um cempí·a' e qo se~undo ~ fasenda que 
vem no navio, ou está na lojn para se comprar: e assim 
dizem. " Das vossas rne1·cadorias esta é a minha ?nercan
-cia, ·isto ê, .do que tendes para vender só isto com pró. 
Mercimonia é que se não ·lp-ronprrci~ -, poS!to<fue se lêa·.no 

Vergel de Plantas, pag. ~03. 

:LWercante d\zem algurís em 1ogm: de me1·cador, ~ai
legam ·diversos expmplqs ae Vieira. No tom. 3. pag. il.68. 

'' Zac'héo; ·qu-e era um 1rrcrcante rico, &c. e ne tmn. 8. 

pag. ~98. "o mercante, que tomou osassentos" &c. -:J?o,. 
rem neste5 dous Jogares mercante não 'val o mesmo que 
mercador, 'mas -sim negociante, á maneira dos italianos, 
·q~e chamam níer>éántê a'o hómem de. negocio. Quanto a 

nós nesta accepgão é qué o tomou Vieira, e estam.os cer-
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tos q•ue CihaJ}i)llaria .. aJ. Zacheo1 mer,cadm:. ·_e mão me1·cante, se 

unicamente o contemplasse• por homem. de loja ab~rta 

t:om trafico mercantil. 

Menta · e· merecimento ambos usadissimos •. A muitos 

paTcce modrerna · n pron \IJnciação de n·te11ito , q u11nd<il é tão 
antiga, que F r. Bernardo de Brito· nas s:uns obras o es
creveu muito mais 'vezes. do que •nut·ecimento. Foi segui

do por D. Francisco Manuel, Jacinto J? reire, e outros. 

Miliciano e não m<ilicia1·, se diz de co usa perte:m.een
te á: milic:ia-. E assim de pouco Í.mporta o e_x-em pio do 
livro C-ommentario da Guen·a do Alen~.ltdo, que na pag. 
~03 traz miliciw· como nome . 

..tl'liniatulrU [modo de .pinta r J e não mignialrura, co
mo· escrev-ed Varella no .seu Numero1 Vocal; pag. 360, 

'Sendo aliás Auclor de bastante propriedade na locução. 
Já que queria aportuguezar a.pala:n~a .franceza minhard, 
devia para bem escl!ever minhatú.ra:. · , 

Mininl!): é er.ro dd·zer o rmais '1ninimo, , C0nl0 d~sse 

certo escriptor. , que ainda vi-;ve, e pr.esume deiallar com 
proptliedade a sua lingu::>, dizendo·: a mais m.irt-ima par
tireula &c. 

Mli1·a~wZoso por.1·1xilmgroso ,- ·se acha eliltt:e ou,tros c1as,. 
sicos em J.f r. Luiz d:e Seusa na Vida de r>. Fr. BaFtho-

. Iomcu -dos Mllirtyres, pag. ~4, e em outros ml:Ütos la-
gares. ,,~ 

· ' Jlllkto p<nr nvw1·ta só se admilte em poesia. "~yas de 
:verel.es mir.tos eruredados ,; &c. Ulyssea, cant. I. est. 76. 

Mísero e miu:ravel tem a .seu favor exemplos da pri
meir-a auctoridade; porem sã-o mài-s os dos bol)s p~~.as 
a fuv.ot ,(le,muse;r·e. ,, ,-

M :itucle. e não mia clo diziazn os classicos_, quandq to,. 

ma,~a-m es te> termo, como ad\'e tbio. Ajnda os seguia ~o

dern am-ente o Padre, Con lado r ele. A r,gote, 1no se-q.li vro /11·~ 
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te da Li-ngua Ptn·tugu~'"a &c. dizendo semprt! míud~ com 

o exemplo de Barros, e outros semelhantes. 

Mobib e movel, por aquelle que dá mo-viólento a al
guma causa. Uma, e outra prorumciação tem bons Auc

tores, dizendo uns: Deus primeiro mo1Jil; ou.tros pri

meiro moveZ. Porem são melhore:; os exemplos . dos que 

d1zem mebil, e estes segue Bluteau, parecencilo-lbe mais. 
coherente esta pronunciação, vi· to dizer-se 'mObilidade e 

immobilidade. Mouel é hoje mais usado para explicar as 
alf~Lyas de uma. casa do que para exprimir cousa, que 

se move. P0u isso os n0ssos antigos t.tsavam mais de i-m
mobil ~ do que immovel, como concordará quem bem os 
tiver observado. 

lJ!IodÕ1·ra, nwdorna, e madol"ra.. O p&imeiro modo 
de pronunciar éde D. Francisco Manuel nasEpa.naforas, 
pag. bl-3. O segundo é de Chagas nas Cartas tom. ~. 

pag. 447. "No meio destas ondas durmo, não sei se é 
madorna de Jonas" &c. Do terceiro ainda não achamos 

eNemrplo . De qualquer dos dqus primeiro'3 se p<.Jcle usar, 
se bem que muitos seguem hoje mais a pronunciação de 

Chagas . E' certo que elle tem muito menos archaismos 

do que D. Francisco Manuel. 
Moêda com assento circumilcxo no e, pronunciavam 

sempre os .nossos bons cla~sicos. Ainda hoje alguns vene
radores da antiguidade instam na· mcsJlla pronunciação, 

e defendem-se com a de rno~deilro, que constantemente 
domina com o e circum.Bexo. Porem é certo. , que hoje 

prPvalece o e agudo 1 e o contrario tem-se por vicioaa pro
nunciação do 1\finbo. Tanto pode o uso! -

Mogoi e não mogor, segundo a errada pronuncia

çào do povo, a qual não sei c0m0 Mndureira approva, 

chamando-lhe mais usada. Este Auctor para a sua Ortho

~rafla consultou bem pouco os nossos cla,sicos. 
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.ZVloldar ~ não rno.ldea1· , como ~e ,acha em alguns ~ 
"O offlcial qu·e' m<ilda o.uro" &c. Vieira, tom. 7 pag. 48. 

- JVlolestó .de uma ep.fermidade' em lagar de molesta
d(!), ' é promunciação da quf!l ainda não achámo.; l;lom 
exe~plo. 

M@ller.a e ?1U!Jllidao: de tudo ha exemplos; .. porem 
mollidâo· parece: qUie se '\laÍ anbÍ€)'Uanclo, não obstante se'

retii l:neUwres os seus patrçm®s .• =JI;J;oU'U!nt, não tem bóns 
exemplo:s. 

'J 1lfollicia éwtirc os Auqtor:::s que são, textos não .erat~o 

mesmo que mol'lieie.: CÇ~,m esta ipliOnunciação denotavam 
o pé'ccádo tot>pe., e eom aquella _o muit@ mimo e perh,a
siado melindre. Por isso Ban:Os na Decad . . 1.a. pa·g. ôrJ 
disse: "Com a abastança emollicias, &c. Hoje não .po
~erá "usar-s·e desta auetoridade, ,porql!le não qjUer o 1:1 ~0 , • 

MDmid ou mt~mia, cada:Ver ;seoco. A primeira pro-
nunciação tem mellíores exemplos. · · , ( 

Jl'ilonico1·dio melhor d0 .que nianiconlio, porque é 

mais díeg~do á ori·gein grega de monos' e eordi: Seg~·imos 

a Barreto na su·a Orthogr:aF>hia,. pag. !2Q'O. 
\ 

-· .LWonir: facilme:ll'~e ~.e comfwnde com nJ>~mir entre os 
que não sabem pronunciar. 111eni·r na .pri»tica forense vaJ: 
o .mesmo rque admoestem-, e,·yem do verbo moneo. Pelo 
contrario 'l?'nmir é o mesmo que J01:lijicar, e v,em de ,mu-: 

nio .; por isso di:zemos munic·ionaiilo ~ _riuiL'YihÇã.ei> ·& ú. 1 )r, r 
'•I ,, •Món@:polie e~nonÇJpoló. Se:verim nas :No!i.icias· de Pbr
tugál , , pag. 300, disse 'MonopoZo, seguimlot aos antigos-; 
Acqamos.a m esma Jpvonunciação em, al·g·t;I_ E!.S manuscrip
tos de bom secu•lo. IJuarle Nunes . de 'L~ão 1 na. S.l:l·a ,Qr-. ' 
thographia já traz rnoriliJpolio,, e ,é o que hoje prevalece. 
J)i 0nop,qdio, como 'diz· \iariá s vezes . o, Padre Ltu:en·a • ntll 

. v·ida ,(10 Saa lo X a vier ; é_ em::0;, .eJ !?Ji c:> .; CiJ.rU~ d0,~ a map·qeri-; 

~es ou dos impressmoes. ' . 



Nlbm?tgao e .morango achamos no P ,ad-re Blnteau, 
sem exemplos de uma ou o'utra prenunciagão. MC!!rarn;go 
parece que é hoje a lisada. -

Morrlkaçâo e -m.o?·difiéaçâo se acha nos 1i vros de me

d-icina, mas não morclificar etn vez de rnordicar.. 

lltfosaico Erintura] e ,não 1110isaico, como· já. ad verle 

·o' Pttdre Biuteau. ' ' , · · 

Mosarabe e não 1i1,Ó:;,arabico acham?s ria 'Mõtí. Lu

sil. tom. 3. pag. ~43, e na Hísloria elos Bispos :de Lis:. 

bo~, part. ~. pag. 8Cl. "" 
.il1oscada [noz J e nã0 noscada, como de ordin_a~·io <ii

zem até os que nãp são p0v0. · 

Jl1os~ueieko e ?JiOSf!]flÚteir·e. O prim.êirq é soldad0 ar

maldo com mosquete. MosquvteVr.o é :mnáção de 'leilo ' pa

·ra evitat 1o iacommodo d.os mosqtJlitos. 

Mostr·a [de pa1mo, seda &c.] ach.o sem,pne nos' b?ns 

auctorés, e não amostra. 
Mato ·e nã:0 mote,. c0mo hoje se diz, chamou sem

pre João de B:,1xros e Ol!ltros antigos áque~las breves sen

tl:mgas' q_ue puaham nas EmpFesas os ~avalleiros. Em D. 

·Francisco Manuel já a<>hamm; ·mole na mesma ~ccepção 

de ·sent<mça na divisa. :.. 
JV[ovedor por motor· tlraz BàtTas 't'J!a Deca<!l. ~La pag. 

140: "Principal moved@7' desta ·g·i1eHa" &c. Nã:o ,tive

ramos cduvi.da a usar aind'a hoje deslia' pronu'nciagão. 

Jl1vgiganga. A prommciação genuína é bugiganga, 
trazencil'0 ' talvez a sua ori@em dos gestos ridículos dos bu

gios. 

Mun~na [peixe] e não mu1·eia , como hoje se diz, 
~·urev o -Paure Bluteau rque se p110nuncie. Como nfí.0 al'

lega exemplo, não basta que em latim se diga mw·e'Y/Ja~ 
li!J!ussalmár!>· e mttssutmano [nome turco J se ácha nc:; 

nossos Auctores, viageiros do oriel'lie . 
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, Naiar.éo por na'la~no !e acha no p0e1~~ dª .D~strui

c_;,~<i>ucle . Hespanhà. LilV .· -~-· .es;li. 7'.; ,~,E que prpf~~;a a.. ll'li 
do nar.m·éo" &c. Não se deve "\lSar,. 

Ne,gr.id&o ·e r~Jegm~ra~ são _pFO!Rluncia<;jÕ~s et"!-\e ~~s~~o ein 

uso; porem· neg'!r~d.âCJ .tem ,:tnai& aricialí);idade n;a Ling!Jla. 
'N:egr~/llfiM_ engio .n.egregu?'IJ,fl., •CO~OJCl'f::i\PUme,nte se diz. 

Vieira, tom. 4. pag. 310: "Que negtun1-~ ft aqueJ.Jre?" 
JNé;phritica {dor) ·enio neJJJrjr,i-ticq,_, c@~O v~1g.armen-

1ie -se. til!iz. 
Nonnada [ cousa de naJa] diz~am -~s bon~ .a-nt~g.os, 

·Hoje' p11oRunoiamos ~YJ,Ótúl®a co.m...a-çcep.J,Q i ~g\l;l§lo il(lO,,o. 

Nude'!oa e não nude'k di.ss.e _F;-. AutpJ11i9, das Gha,~~ 
·nasCatttas Espif.it!m,à:e.~; !o.lilíl: ~-· 1Pa1r· f.l,3 : ·<' Ji'9,ml0-,se com 
-nu.de%!a ,âe .espiri.:t<il, des.pi"da· çle ttudo 0 que ,é ,ere!lt.l:l•r.a f!. 

não é Deus" &c. :Rr . . illJ-dz de $o.u.sa JIHt, Y.i~~ . d~ .[l), ,.F,r,. 
!.Bard~olomejll d0s Mar~yr.e.s, pag .. ~!)8 , ~~o\il! de 'I;I,:UeW: 

"Lastimado ·de sua miseria e :Jf//J;46'MS!-.~' -Ac, Jjqjlil Jp.aii~Ct 

que-•n.wde$ .0.u d.e:;muil.C.% .é .a f>JiQU.I;lDÇ~~~@.<DJ.Iíil-i1nanAe~; mas 
I ' ' 

-eu -nã:a mte ap}D.§>JFia a q·1:1.em ~a~!i>~m p·is~~sse IIIIJ.U;d_ç~,a.. . 

N~tt1·iti110 'por 'flf},ddttiv@ ài?:en'l a.Jg-~tns, c<'ls;p.eci-al[]).~D1e 

Q!l!l.ed,ic<lli, que tambcm. ~~~tlRil •d!=! 'l?fl;b.lri.me'I(IJ'áfJ<l. "'Vid .. ~ ,Re

copil. de Ciru rg. pag. 150' e Curovp .nas 5-U.f;l.li rO!bJi!UV~ .. 

ções pag. '3,6!!!2 . .iNsã0 .os r1.~ve~QJ> -seg-ui\l'. -Qs ;mo.~.e;r::.~_os di-
-9lem., "V .• tg. , JSU OC0 'YJ{l)jl1'iz.qi(J) •OU ffJ,i4~P,i(~VO. , 

· Oh;J;.eq~~;~i'lils ;por.e.uquias ae.bamos ~li!Jl Fr .. Bt!MJliiB.I'd<=~ · Pc!! 

,B.1;ito na M0.p. tLusi~t. tom. 'I. ~!lg . 30.: ,,.ç> ,gr~t~de. acom

·pa.nhafmen to ,eom (Ci]'UCi! ce1ebnlllílil ·Jlt> liJPSCfjt~ias " t\vç. O .U.li9 

já não soffre esta pronuncinção. 
-OceáruJ> , .tco..m o a -long0 .e .não 'bre-ve, ao.-11:1~ nffecta

.dam.e:nle .p:r_onund.am ;:i~Jlg .uns. •Em poesiá _po}.].eJ;6. .a pe·!!lllil~-

t~·ma f~l1Zer-sc b.re•vc. 1 • • 

. (pia e não _ode .cl!i:t Bl.,u,t.e~m qua-si s:!Ninp.re.~,,~ ,e falia 

nesta espccie dej)oesia. Não s~beJHL<;>.s etP ,!iJ.-'IJt'~ hs:>.P.s ~e-Ãe.m-
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pios se fundou para tal pronuncia_ção, a qual, se a hou
ve, era certamente já m.uito antiquad.a no seu tempo. Se 

_.se fiou na auctorlclrade· de FíHppe Nunes, que na sua Ar

te Poetic.'1. escreveu oda., muito menor peso lhe devia fa
.zer o xemplo de tantos poetas, aos quaes imitan<lo Se

verim nos seus Discursos pa~. 104 sempre disse ode. 
Oteroso por chei1·oso apenas se sofr13 em poesia. 
Olivel por livel é pronuncia<;ão -viciosa, que s6 na 

.plebe se ouve. 

Olmo e ulmo. Este segundo modo .cle pronunciar era 
dos anligos Classicos; o primeüo é o que prevalece nos 
.que melhor. escrevem. Serrão, Me.th. Lusit. pag. 134: 

"Barrotes de cmvalh9 e olrrno" &c.J 

Omistiquio por hemistiquio traz D. Francisco Manuel 
.Jaas Obnas metdcu,., tom. 9.!. pag. lf)S: "N umer.os, om.is
.tiguios esizuras~' &c. Não percebemos o bom fundamen

to para esta pronunciag.ão. 

Ondado, cousa que imita ondas, e não ondeado di

.ziam aquelles que melhor faUaram. Cabello ondadt:J e 
louro se ache. em Camões, na canç. 14. est. 3. -

OpinaveZ por opvnatir;o achamo_s atéq~:li só em Auc
tores de pouca nota .na propriedade da li.ngua. CrysoL 
Purificat. pag. 4~~. "Inda qne não fôra mai.d q.uc tp.ro;
-v.avel, .ou opinavel sua ,filiação" &c. 

Oppresso e não opp1·imido achamos diversas \'ezes no 

tom. l. da, Mon. Lusit. ccD0mo desag-ravava os oppres
ses" &c. ·F~g. \21. Hoje esta p~onuaciação mais se ha .de 
sof.rer em poesia, clo q.ue en1 prQSa. 

Orla&ura por orla já se não diz; c s0 se poderá ustn 
como tellrno da armería, dizendo á :maneira das antigos 

.a D1·ladlu·ra do ,esoudo. &..~. 

Ostaria [por cazn de pasto J e r(ão ostea1·ia, diz sem
pre Gaspar Barreiros na sua Corogntf. e é mais confor-
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nie á· prúnÚn'ciaç'ã0 ita:11ana dê (:lst~ria. Ql!ltr0s muitos se
guiram 'a,! este Aue'tor' =q~e D~0 é da mais in'ferior nota. 

Ow:~ia por ou'L-adia st: àcha em algum antigo poeta. 
-D . Francisco M:m:uel· na Çanifonlia de Eute-rpe 'pag. 94 

diz. ~' Sàbeis ·quélm me dá a· OU%Íà· conrt:Í·a esta fera ma~
vada? Nãci é 'certo a vállenti'a, ·&c. N 'ã0 se deve usar de 
tal pronunciação. 

Ot.,eiro melhor do qúe avario, pronunciação ' que en
trou a valer com a moderna introdmcção da:pl:iJ_IJ'si'ea e"--pe
rimental; porq~W'e dntes parece-nos 'que s6 em algum li-

vro :medico se achará ovà1·io: 
P.acbar ,-· pact·uá1· , é pacbecvr; todàs estas pronuncia

ções achamos em esc-riptores de boa n0ta; porem pactfJar 
é a de· qu~ usou ~ Y.iei·ra en1 €li versos legare~ : · 

Pad01r e não paladar ei'a pronunciação' quasi frequen
te do secúlo deámo séxto. Hoje ' está inteiramente ·anti

quada, e .deYemos d<izer paladar, deri:vado d~ pa.lat~brn, 

c0mo já fez Briro na Mon. Jb.usit. tom. !2. pa·g ·. 339 di

zendo. "ConjecLuras .sonhadas ao som do patadm·" ·&c. 

Nos livros de medicina achamos palato. 
Pad1·inhar se acha escriptó em não poueos Auctores 

-do seculo pass.ado; mas apa.drinh01r é hoje pronunciagão 
mais segura. 

Pairar e parar_, tem grande <.lífferença, que muitos 
conhecem,· e nem por .isso a praticam, senão sãonascido!; 

-na Corte. Postoque pairm· signifique em rigor ·o mesmo 

que pa?·ar , com _tudo não sedeve dizer náo parada, ID1a;; 

paimda, quando não faz viagem; ·nem ~·elogio pairado 

mas parado' quando não ' tem corda. 

Palav1·orio e não palar~~jror·io, como diz o ·vu'lgo. As
sim o esére\'eu por vezes D. Franc'i;;co Manuel ·principal-
mente no seu Hosp.-iJtal das Letras. · 

Paltor por pálZider. se acha em algum poeta, e esse 
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~e . infe]1ior n0t::r, como é o que escreveu o Poema da Des
truição ·de HespJUnha dizendo no Li v. b. "P<~Zlor funes
to" &c. 

Paniguario, welhor . 4o qué apaniguado. Os nosso~ 
classic~s ,m.ai.s a~tiggs· <.lizi.àrh ·pa'YIIigu.ado, e os seg-ui•li o 
A uctor do Repçr~orio cJas nossas Ordenações, não9h>stan-
te acha F-se nel111s pani,gado, e eipanigado. ' 

: Pa1·acleto sendo n_a sua r~rigem o mesmo que pa1·ácli
to, IJaome attr-ibuído ·ao Espirito Santo, não se deve. di
z~r se qão pçvraclito, como pro:va em uma Dissertaç_ão o 
abba.de Thier5, theologib parisiense. Pa1·áclito entré n?s 
é-aqttelle ,' q.ue está suggerindo ao orador as palavrns? 
que lhe esqurecem._ 

Pamlisia e não pazolesia. Assim o achamós nos nos
sos Auctore·s mecilic?s, encostando-se á orige·m. clo l~Lim 
paralisis. · 

Paramentm· e· não apa1·amenta1·, postoque esta se

gun<.la pronunciação fosse sempre a de João de Barros, 
como s~bem os qtl!e tem lição das suas obras; prevaleceu 
pron uneiar-se pa1·amentar. 

Parêlo%0 por paidento achamos em escFiptores, que 
não são despresados . Pimentel na sua Arte de Navegãt 
pag. 330 diz. "Pass.aros gran_des com' os cotos das azas 
pcurdosos·" &c. ' Barbosa ri'o ' seu V0cabulario usa da. mes

ma pronunciação. Nós disseramos ., que de u:ma e deou
tra se devia usar, mas' c0m esla distinegão: que s'e cha
rnassepardosa á côr que ri~orosamente fos~e parda, e pm·
"denta á que se assemelhasse ao pardo; assim como dize.., 

mos amarelento &c. 
Pd1'e'Y.htear por aparentar tr~z o Crys0l Purif1ca.t. pag • 

. 163. Não se deve seguir. 
PaqJados 1p0r palpebras ainda lhes não aêhámos· bom 

ex em rios. Em p®esia, éJ sof~ri vel. 
F All1'. ~ .. \ '8' 
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P'arricída. Não só é aquelle. que n:iatou a ~eus pai~:;, 
mas aos seus parentes mui chegados, ou ao prelado ec

clesiastico, que tam bem é pai espiritual. Com tudo acha

mos em porluguez fratricida por matador do irmão; rei

Gida por matad(!)l' do tei, e deicida pl'ilos judeus, que ma ... 
taram a Christo. Exempl0s destar(palavras se acharão ém 

muitos, especialmente em os nossos juristas, os quaês pa
ra irem coherentes dizem tambem j1·atricidio, t·eicidio e 

deitidio. Não impugnamos estas deducções; nl.as s6 diee
mos, <i.{Ue bastava dizer homicida para s'ignificar o matà

dor de q_uálquet homem, e pcvrricida ó dos pais, irmllo, 

:rei, e D'eus , porqúe se verifica nelles a rasão, ou dé pa
rentes estreitos, éomo v. g. os irmãos~ ou de pài, coóio 
por e.xemplo 0 rei, e Deus, segundo ádma dissemos. Ma
t;ricida ainda o lemos por pronunciação mais estranha, 

porque é mais_ escusado, vist~ denotar parricídio morte 
d-e pais. 

Pm·vidade e p·ravidade fíacilmetilte se conf'tHide na pro

nunciação , tomando pravidacpe por cousa pouca , e par

'Vidade por causa má: o contrario é que é auerto-. 

Pascer por pastar- se acha em Vieira no tom. 1. pag. 

568. ''Os sabóres de quanto nada 'no mar, e pasce na ter

ra" &c. Lucena·; Vida d·e Santo Xavier, pag. ~69. "Pas
ceriam a par· o lobo, e o cordeiro" &c. Em Camões, e 
:Barros tamhem se encontram exemplos. 

Pasquim [ satJira J ~ não pesquim, eomo diz o vulgo. 

Vem de pasquino, famosa esta tua em Roma, na qual é 
costume pre·gar satiras. 

PastoreàT , mais seguido do que pastoTarr, de q•ue 
U!iOU <!li versas. veze-s V aacotilcejllos na st!la Ar•be MiH ta r, 

pag. 18, 80 &c. Seguiu a Barros, que na Decad. 1. pag. 
1-~ disse. (c Seu certo comer é leite do gad0, que pasta

ram'' &c. Está antiquado, segu~do os m-ais·'escrupulosos. 



Patama1· da escnd~, ou paia~·éo e não patamal, eo
lno erradamente pronunci~rq JllUitos. 

Pate·rnal por pate1·no é pronundagão .q~e ainda ~s .. 

tá. em uso; o que não succede a. mate-rnal, que se ' 'ai 
antiquanq~. . 

Pecut·eiro e pãopegut-eiro, di~ Bento Pereira qo The
souro da Lingua Portugueza. 

Peclerneit·a mais seguro do que p.ederrnal, que ~6 en• 
tre os poetas e~tá. ainda hoje bem recebi~<'>. 

PegajQso por pegadi;o traz o Padre L\,Jcena na Vida. 
de San~o Xavier, pag. 419. «E quam pegajo~o ~al é.es" 
te, &c. Hoje commummente usa-se çl'epegadifo paraex:
plicar doen<_:;a que facilmente se commu9-ica: ~ de pega
joso para denotar CQlJ.~I'J. humida, e craiisa , qq.e com fa~ 
dlidad.e se peg4 . .a ou~r~, " 

Pendulo por pt;JrLdent;t, não é pr.OB\tnCiflção segur:;t , 
postoqu~;! BlJ}tef[u.allegue com o li·vro de .Ça~oi:d&l\<_}ão da 

Raj~ha S~nta Isabel, gue diz na pag. ,3t)e>. "N~ocabia 
o concurso nas janellas, e nu~ praças e~~vam pertd?-~/a_; 
dos ~elhados .a;> pe~!?oas ., ~c. Pendl.(},o el)lr,e n6a outros é 
palavra fac.ult~tj.va da phisica. 

Penitencia1·io; temos por mais portuguez penitenci_e~
r~, rn~s de q:~,Italq:u,er do13 J4l.O,Q<!>S se pode p.ro,Q.u,udi.ll·. 

Pen~e;n .do çal:,>~llc;>: seJl)p:r.e :;~.ssil;n ppr;>npnt::i~ra).'lil Oii 

\Jon;; an~ig.os: ·hgjç dü;.se pçnte. Estão ,o~ ái.~ticos .flincl~ pe;:

la p~onunciagão antiga. 

Pepr~a ~·~is .~gv.i<lo &.9 pr.e9ent~ Gl,o qu,e p..e,e)·arnen
to, não obs.taJjl.t~ d.aJ :alu.~eaq a ·en~~yqol(r q"le sel}l~ ~ 
çon,tr~rio. 

Perda e- não perca, como erradame9-te d~z »· pleb,e" 
l?~r{:.nr;.ç,.l ,p,<iJx pet",fnne j.~ ee pã~. prQJl;vJl,~~'h ~º· obs

t!l,>n tl'l ,9 ex~mJ.l~O -R e C&-m,{ie~ n~ Oqe J. a, , ~ Plíl1i1u~o ~q me~ 
lho r it$r~, g,u~ ~or,r;ni.$p.e.m um ~Qru.rl.Of~OOtnq,l '? ~ç. _F r,. 

8 * 
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Lttiz de Sousa na Vida de D. Fr. Barlholomeu dosMar

tyres pag. !231 diz tam'oem. "Fr.zem perennal~nente os es

pirilos angelicos" &c. 
Pe1·i,j'e·r~a [termo geomet<rico] com a penultim~' lon

ga, e não breve, como erradamente fez N u~o Barreto 
-no seu Poema ao Evangelistã, cant. 6. est. 18·. "A pe
riferia, de que é centro a terra"· &c. 

Peripecía [termo poetico] com a penullilfla longa 
pronuncía Bluteàu. Nós como não podé;nos ainda desco

brir esta palavra em bom poeta portuguez [porq·uc só os 

-versos tiram bem. taes duvi<.las] estamos pela auctoridade 

do douto vocabulista. 
P-c,·lenga ['·oz familiar]. Os antigos diziam perlon

gás. Assim o achamos di~ersas vezes cm 'Sá d~ Miran

da. Na Ecldg. ~. diz. "Tu cançaste ue fallar, não que
ro gastar perlo11gas" &c. E nos Dia1ogos traz igualmen
te. "Mas em quanto' tê respondo, e estaúios nestas per
longas., &e. Dizer pe?"lenda, como algu~s dizem, é mai• 
erro, do que voz antiquada. 

Perpetana de peixe, e não barbatana disse. Barros na 

Decad. 3. pag. 103, mas é pronunci'ação inteirame~te 
tm'tiquada. 

Perpetui'l.ar, e perpet~i-wdo em l'ez de perpetuar, e 
perpetuado, s6 o achamos em Auclo'res taes como Ma
nuel Tavares no seu Ra'-malhete J uvenii., Lyra 1. a pag. 
ô9.,e8\2. ' 

Personal em logar de pessoal disseram muitos dos nos

:;os classicos. Ainda o uso o não <.lesampaiou. 

Persuadivel mais do que persuasivel acho nos textos 
de' auctoridade. 

PesadUmbre, e pesadum~. A primeira pronunciação 

achamos em Chagas dizendo na;; Cart. Espir. tom. \1J. 

pag. 131. "Com gravidade, e sem pesadurnbre" &c. O 
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segundo modo de pronunci?r lemos na Vida ·de D. F r. 

Bartholome\l . dos M;rtyres; pag. 1~6. "Nenhum gene-, 

ro de pesadu11te sentia, &c. Mui tos hoje nem ui:na nem 

outra pronunc!ação admittem, tendo a palavra por ·anti-

quada. r.' 

Pcstanea1· e não pestaneja'!·, sç acha et:r;1 Vieira no 

tom. 3. pag. Hl5,. : " ,Se olhullf de fi.to em .fito para o · sol 
sem :pestanear " &ç,. 

Peftije?'O : m..elJb,or é1 promm~ia r ·pestile.ncial,; eu: pesti

Zente, porque a terminac:;ão e_m ifero, e em igero, de 

que usam os lati nos é pouco propria da indole da nossa 

lingua, se bem que · algumas palavras· tem por, neces~ida-
- .L -

de a<JmitLido com tal pron\lnciagão. Mais proprio dellà ;é 
dizer sauduvel, que salut?je1·o ; fructuoso , C}\H! fi ;uõtife7·o; 
mortal, que mortifero; cheiroso, ou frágrante, que odo
r'ij€1'0; guerrei ro, que bell,igero &c. Esta !i. terminações ala-' 

tinada!i' sÓ tem ,bOIJ) Jogar na' lingl!lagem :W,Oettica. 

Pclitorio l!:!m melhores exemplos do q\le· 'E?editorio, 
que hoje comrnummcr,1te· d!zem tod-os. 

1 · Phatiosim e emphyteu$im , tem bons ~x:êmplos, mas 

D. FF.m1.cis~o Manud, _seguind.G Õ. U~Q dosnpssos ·~~elho-'
resj .u~Í~tas_, preferitl phaties?nn' ilizenq'o galantissimamen
te nas suas Cartas, png. 7?0. "L:i' sou ~~ phatio;im lan-

çado pa1'a ~sse Brasil ?' &~ , ,: 
Philomela e philomç_nçt achamos no~ po_€l,as . . Oamões 

di·z sen)pr.t:; pl;ilo1pcla, c Sá de M e'neze~ :uua.s,vezes phile
n:tenc' na sua .lVf.alaca conquistada. Liv.l. est. 8l. eLiv, 
8. es~. 11. Mas. não se deve seguir, po~·que não ha pai·a 

que mut(ar a Len:uim.tc;ão lati.n~) 9't~e O;;tmõe~. e outros 

abraçaram. 

Pientiss-'qno e não piadosissimo dii.s5~ Brito na Mon • 

.l,.usit. tom. l. pag. \'24ó. Col. _3.; mas não _se dev~ nfls· 

ta palavra ~>egu ir a e.ote dassie<'>' po1:que sc-oppoem o ·uso. 



Pil'astra ~ termo ue architecturâ) e nãÓ pilastre drs· 
~eram aquelles que melhor fallaram desta arte. · 

Pilula [palavra medica] com rasão diz Bluteau, que 
não 'ha palavra na nossa língua, que se pronuncie com 
mais variedade, por que uns dizem pilara outros pi1'óla.~ 

outros pildortz, e outros pitola. Nbs ll05SOS livros de me
dicina, esçriptos com mais correcta propriedade, como são 

[segundo Bl u te a u J as Obsm·vaçóes de Cwrvo , a Cm·reoçáo 

dos Abv~so's &c. e outms, aêhàfilos j)il!Juilét·, e esl>á. pronun
ciaçã0 temos por melhor, como mais cónforme á latina 
pilula. 

Pintacitgo epintaxiZgo. O pi'imeiro modo de pronun
tiar é de Vi'éita·, dizendo n'o tom. 6. pag. ~4\l!, "Porque 
lne hei de contentar de dar a Úeus à alvorada, como um 

cana rio ou pinMeilgo, se o p<!lsso fazer como um serafim ?" 
Pintaxi!g·o é d'e Man'uel de Oa·lhegos, A u'Ctor respeit<a
-vel, dizendó no seu Templo da Mem0ria. Liv. ·4. Sext: 
H!. "O pintaxilgo que é do ar serêa ,; &c. Seguimos a 

Vieira e reprovamos a prom.uÍciagão daquel'les, que di

zem [como Madureira_na sua Orthographia] pintasilgo, 
termilflando a~sim , porqaé '0s castelhanos dizem si1·guero. 

PipHar epipila'f' [vpz clasaves ttuan<ilo j:>eql!l-eni•n'Us]. 
Não sabemos o fundamento, porque algun·s cri•ticos, se-

- '-
gundo Bluteau, pertendem que nas avi!s o pipita1· seja 
''oz com queixa, e' p?pil'ar voz com •alvm·oÇo. '0 •que te""' 

mos observado é' que ellas em quanto pequeninas não 

passam d-e dizer pipi, e já mais lhes ouvimos o perten

dido t, e l; motiv<D porque muitos tem para si, ·qu-e não 
pipitar nem pipilar, ma-s pipiar é a onornatopea mais 
genuina. Como aArte da Caça naspag. 7., e 90 di.z-p'Í..: 
pitar, não dirá mal quem segui·r este bom exi!m·plo, que 

tem mais p-eoo que o da Insulanà de Mnnuel Thomaz, 
onde a~~ámos JJipilm·. Liv. 6. est. 6·i. 
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Planície e plan!Utta são pronunciações de que usou 

João de Barros : "Em o cume deU a faz uma planície em 

redondo" &c. Decad. 3. pug. \26. "Uma terra sobre outra, 
~uc no cimo faz uma planura" &c. Decad. 1.a pag. 154. 

Pleur?,v. e não pleori%, como ij.chnmos no Castriotf) 

Lusitano, pag. 401 : seu q_uctor é de tã.o pouco credito 

em linguagem , como em estilo. 
P/!wtal ou plumr, co ri) o achamos no exeeUente li

vro, Regras da Língua, Po1·tuguew, em qu{l jámais se 

usa da terminação em al. Para assim di;;:er, achou se11 

auctor bons ex em pios em João de Barros e outros. Como 
as palavras latinas que acabam em alis terminam em por

tuguez em al, e não dizemos plumridade, mas plumli
dade' não é tão seguida a terminação em a1'. 

Roe;nte [parte occidental do mundo]. Barros naDe
cad. 1.a pag. \2. disse ponente, e· em outros muitos Joga

tos da sua lli~toria se acha a mesrnl;t pronunciação. FeL 
seguida por outros Classioos, mas antiquo-u-sç !jem fun
.damento. 

Polícia dijlen} uns com ~ penullima brev~, O.t.ltrQ} 

policía, á maneira dos italianos, carregando no segu:!itfil..O 
i. Os bons modernos seguem a prilJl.eira prany.Qciag~o. , 

Polypo [termo medico] com a segtJnda ·brçve, por

que a~sim q. tem no gr~go e latim, V u1garm~J;lt~ f~z,. 

se longa, seg-u.indo~se pem ~tJndSl-Q;IR.nto f!. P.lrQtHl.JlGiªção 
ir;;tnceza. 

Portacollo [termo forense J e não pat·taçoll{J, como 
erradall)en,te pronuncia o vulgo.. 

/?t·ant.ado,. por plfl,ntçÇla é pr~JJ"Ul}~jàçâ;<;> que jª- b<~e 

-~ nfío udmitte, ~endo ~Iiá.s çie v ~~irp. no tÇl !I}. ~. p.ag. a. 
Pm'!.enlei?·o [por alegre J e não p1:esentei·m, CQPJ.O tç

dos dizem. Presr;nteko é quem faz pr.~s~n~es. 
PTecitp e Q.fi9 prw.:i·to, cOJ!lP ~~gup~ cli~m, ªol)!l!!}Q.P 
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em diversos logares das Obras de Vieira. "Muitas vezes 

sáe déspachado o pretendente, · porqne é precito" &o. têm. 

l '; 'Ji>ag. 349. 
P ·regoei1·o e ap1·egoador ambos tem exemplos em Viei

ra. · De apregoador [que é em que p6de haver duvida] 

usou elle no, tom. 10. pag. 8ô, onàe diz: ''-Apregoado?· 
de suas grandezas &c. ,, 

Piematica e não pmgmatica diz J aci'nt o Freire no 

Liv. 1. n.0 69: "Com a severi<lade que dispozer a p1·e

matica" &c. Não fal-Iam mais exemplos. 
P ·renhé mais segurá do que prenliadJa. P ·renh:e% e nãe 

-p,·enhidâd, poSto qué seja de bons auctores 'antigo~. ~ 
P 'renome e p1·onome: apenas vejo pratic'ad'as estas 

duas di versissimas pronunciaçües, antes a cada passo as 

observamos confwndi<ilas. ' Prenome é aquell'! titulo que 
r ' d ' ' I d precede ao 'bome, v. g.-, om, que precede ao nome · e 

muitos' fidalgos. Barros na Decad. 4. pag. ~38 diz: En

tre os de Maluco ha um pre1w_me -J.e honra, que é cachit, 
como entre n6s clorn, e dizem cachil Daroes, cachil Y ai
dua" &c · P1·onornel [termo grammatical] é l!l'mn dicção 
qu'e se põe em lagar do nome' proprio e appellati vo para 
evü~r repetição" &c. 

Pr·eposiçâo e p1·oposiçâo tem entre si uma differença 

que está pedindo não' P-quivocar na prom.mciação o p·re 
·com-o'p'ro. P ·reposiçâo é termo grammaticul. de ''ozes 'que 
se prepõem a outras: e p1·oposiçâo é termo 1ogico,' ou co u

sa qúe se propõe. 

Preposito é o prelado' cle qualquer ,easit religiosa. 

Propasito é deliberasão de fazer' 'alguma cdusà ,_,·e as5im 
~ . r 

naor se confundam [como a cada passo sucoedé] estas pro-
_ntinéiações, po1:que é erro substancial. · 

Presepio tem· exemplos niais segur0s do que presepc. 

Observe-se a Fr • .!Luiz de Sousa em ,in·f1nitos lagares da 
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sua l·Iistoria, e· a VieiNJJ, Classico ení que jám'ais· ácha
mos pr.esepe. 

Pr·estadio e· mão prest(!l,tivo, cottnlo err.adamente pro

nunciam múitos que nã0 qu.e~~em .ser ·contados no núme~ 
·TO do Vl!l.J go: e: _.' 

Pretcnso1• pi!l;r prdendpnte diz'if!. ~Brito. · Entre OUt·r0s 

!l.oga.res veja-se n'o tom: ~.-da Mpn. Lus"it : ··a prng;. ~30: 
"D~·zenqo ao prelenS01" que não,era j'usbo " · &c. Ainâa ID.o-

j-e b seg.uem os .qúe me'Htpr :falla.m .'r, · . 
P.revidenc?.a e pr'(f)-virlenc~a equiv0c;:a~m d!1ui.tos, êomo' 

se fosse l!lma mesma co usa. •P?·e®idenéva .. é· a aeçãp ~e pre: 

ver as çousas; e prd>v.ideru:;if!JJ é o c<Dnhecimenb<!>' 'que Deus 
tem ab ce·te1•no d0s mqio5 COD1 OS' qua'es •• a creatura Se 'ha 

de dirigir aO SeU flm C0m ~Ontlade do llCSrllO !Deu~ 'de dat' 
a 'seu tempo esles meios· paracorrseguir o seu íimi &c· Em 

. um logar de Viei ra- mo ' tom ~ @ .• pag. lóJ? <Vemos observa

da·s es<t_as duas cit'~ve.rsft5 pl;onul!1ciagões, dizendo: "Aqui 

se vê a p1·ovidencia e a pt·evidenc-ia do l'ÚDSSO 'd.i v 'i no defe'n

sor." Com esta Çl.iHe~:ença não se confundirá tà.mbem pre
uer ·C0IJ1 'f!!'C'IPC1 ' f -nem p1·evisão c0nl provisão. 

P ·revisto e'p?te·lle?~iclo peia maior paute não signi.ficnm 
o mestnO' 'po~to~uc alguns' At!J.ctores o confundam: Pre~ 

visto é o pru<ileri te 6J.U e se prepara p::üa o q Re. póde slilcce
der. Chagas, Cart. tom. ·~· . : }ê>ag. 196: "-Que vos cú5ta 

não sel'CJes já muito destra ·c mti!to · p1·~visia, &c. Com-

. mu.mmenle ainda qU'e pnwernidfJ sig.miflque .üunbem p1·e.., 
ver' toma-se por prepar-ado para :fazer; determinadamen

te liltla causa. Vieira l01'11 . . r. png. 4..t>6: "Fez' a sua con~ 
fissi(o OOFnQ a il;·aziq prevenida,; &c•. ,; ' , 

P.r·imacia e p·rinwo/..ir.L não é !O mesmo. .Pámaci(!l, ~ 
prio·riclade' ou vrm:tag:em ·e~u ser }Drimeir~. Esta ,detini

ç·ão_é• de Vi<t!ira no tom. l. pag .. 4·38. P1·ima"'ia .é a di

gnidade de primaz, ou exeellencia em ·a:1g,IÍlma coHsa, 



E' ,defmição tambem do mesmo Classico no tom. 1. 
pag. 169. 

P1·imogenitor em logar de progenitm· se acha em 
Vieira no tom. I. pag. 348, onde diz: "David, Sala· 
mão e outros reis seus primogenitores ,; &c. Porem proge· 

nitm· tem mais exemplos de igual auctoriuade. 
Prodlur.idor e não p1·oàJuctor é de Duarte Ribeiro de 

Macedo, escriptor de correçtissima linguagém, no seu 
Panegyrico á Casa de Nem urs, pag. ~3 : " Virtudes · fa~ 
cilmente prodlu<t.idm·as de acções reaes" &c. 

Projetcur por p1·ojetir.ar é de João de Barros em di
versos Jogares das suas Decadas, e foi seguid'o por bons 
Auctores a-ssim no verso como na prosa. Não 1.iveramos 
duvida a J,.lsnr tambem desta pronunciação. 

P1·ojttnda1· e não profundear, que se acha na Vid~ 
do Irmão Basto da Companhia de Jesus pag. 38!2. 

Prolixiclade e não p1·oltucidade ., as!>im ~o mo p1·oli.xo 
e não probuxo, salvo . se for na accepção de imperti nente11 

porque em tal caso o u so fez passar o i para u. 

Pr·opôr e p1·epô~ é para mui tos o mesmo, quanda 
p ·op6r é representar com razões, e p1·epôr o mesmc:> que 
prej eri1· . Fallará Jcom aem<lo qp,cm di!.ser: propur. para o 
ofúcio a Pau:Jo e a Joãe, ma'> preptL'k a Paulo. 

Prosecuçáo achamos sempre em Fr. Luiz de SotJsa, 
querendo exprimir a acção de proseg.uir em algun;~a. cou
sa. P1·oseguimento, qtte se acha em vmios livros~ é enQ, 

Provimento e provisão [fallan<lo-s.e em. co usas comes

t íveis] ambas aspronunciações tem exemplos. Hoje nes~ 
te sentido já alguns dNvidam dizer pro.viliáe, AJ.U.S, seT 
gundo outros., sem fundamento. 

P ru1·ido ou p1·uido é o q:Ne a<::hamos nos Classicos,, 

e não P''twito, com0 dizem alguns modernos com prP~ 

nunciasão inteiramente latina. 
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Pulmerisar e pulveroso dizem uns; outros polmerisar 
e polvereso. Os que pronunciE;tm .do primeiro modo; .co
mo; é o auctor da Polyanthea Medica, bus'Cam · a pro

nuncia<;ão latina depulvis: os €!Ue dizem do segundo mo-: 

dQ seguem a dt!rivaçãq do castelhano polvo. Um des.tes 
fo,i Sá de Menezt'ls na -.1'\llalacà Conquistada, Liv . 9. est. 
l ~7· : "Cangado, polvcroso ., l'lorrendo e feio" &c. 

P'l'l.v·idad~ por pure'J'.a,, que se lê nas t\ntiguidades de 

Lisboa, pag. 91, não se dcv~ usnt. Puridade entre os 
m-elhores Classicos era· o in ti mo segredo de pessoa ·-real. 

Donde vinha charuar-se escrivao da ptwidade ao. prhnei.ro 

ministro de quem os reis fiavam os seus in ti mos segredos .... 

Qnadrupeado ou guadntplic('J.<do, e não quat11opeado, 

como dizem muitos, engomando-se uom al!gum. .fuada
men to, visto ser ipa~a;vm qu>e signjfica .cous~ irruhípliea-
cla quatro ve·zes. . . 

Qu'adn;,pede e não quadrulpg .,. pos'toque se ache em 

Banos, Decnd. 1.a pag. lb4, - porque a d~sappro;vou e> 

uso Cilias idades que se seguim•m. 

,Quarteto [ especie de ·poes•ia J e não ·qua'Ptete, ai-nda 
t}'lle se ache m.wiítas vezes em Fi•loi.ppe iN l!ll'l'E}~ na sua A r
te Poetica, porque o não temos por au.ctGr seguro .. 

Q7~ebrantadm· das leis, paZ1€S &c. melhor do que q7~e
b?·adm·~ como 'se dizia em Ol!ltr.o tempo. 

I 

Que:Vx~!fme: p0stoque usassem desta palavra Fnmci.s..: 

co Rocl,rigl!les Lob0 e J aci:n.to Frei1r-e ·em di versos ilogares 

d1as S!Jas Obms, o .uso moderno a deu• por antiql!lnda, e 
P~~v·aleee dizer-se qtUeixa. 

Q~liereltar e qtlierdla [termo forense J ,e não ·Cr.elm· e 
c~·âa., como vnlga·rmente dizem <9s ignorantes. 

_Qturenar· e querena e não crena1· e cre·na, á. rnan_ei

l'a ·do vulgo. Banos, Derad. 1. a pa g, ] 3 : "deu qttte·rena 



á c;:áravella" &c. )lieira, ·Palavr. dê Deus E~ipenh'. pag. 
!'J3. " ' Sa<ÍÍI!l: d0' 'l'ejo a aymaJa q~oercnada d:é O.llT(!),')) ·&c 

'. Quiçá e m·ão guiçás rou quiçai~, corhoxHziam os am
t-ig0s· . . 1N ão· sei ; o fundam em to com que os modernos a.nti

qu-aram esta pàlavra,, ·'usando Cl.ella taólas vezes o , poli
clisscimo J acint.ó Ir'reire, Classiao moderao, <rle cujas-' p;a

lavras enLend<i·á ·eu que ninguem po~eria du;vidar, e: que 

só ná .,proriUacihçào · de alguma é qu~ entrària ' d!uvida, 
por t:er p>r~.valéc·i.do outro uso. ~ , I 

ClA.oigilÇL [antip.ai}aia ou ·especie de p_dio]l e não cpú
gili{j/f, <Wt•n0 tliz· o. V·ulgo , , çlq _qual é pro'priamenlé es·ta 
palaVTa. '( 

Rabalcl~ diziam ~ommunimcnte os a•ntigos·: hoje pre
valece a p110ií.unciaçã"o <..!e a1··rabalde . 

.1}-abeca, rabecão, ·raoeq~~<i~ta é prom,uncia~ão mais. se

gura Jo que 1·ebeca, rebecâo e rcbequista ., por ser a .qué 
com outros seguiu Blu.lem.:~ .' Porem ao segundo modo de 

pronunciar não falt~m tatpbem pa~rónos, claôdo a este 

instrumento musico a <.lerivação de 1·ebet, que ha li•mgua 

eelticn. yai o me~sn1q~ que 7 reb~efl.. -1 

Raáoei'FIÍI,€J .[ segund0 ·0 P. Bento Pel'eira] <t mais se-

- guro do que r.aciocinaç~o. 

- .. .Ralo. e ni'io 1·aro clutrnam, muitos a um· panno de fio 

delgado e de teccdura tnmsparemLe. C ·r:€'io que se pegara 
ao· exei'nplo de Pla.uLo, q~:.~e no rnest~IO :;enLidó disse
iztfnÍO if ·'rala. ~Em Pot•tuguez os bons exemplos qlie com 

frequ encia ach:ímos são dc1·ar.o, v. g., ~ar.ba ?'a?·a, oma.

tcrias 1·aras &c. Até ao bicho vulg::m~ente chamado t'tll"' 

lo chamam o~ A'uc~ores Classicos r(~·ro. Mas ·, toda:via com 

a ::mct.oridade tle If,r. · Ltliz de Sousa não ·eensu ramos ·aos 

qu~ dizem. ralo. 

RCHna/.he,te . e não r·amúlhcte, como dizem alguns cu!...-
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toÉ. Para assentarmos nesta pronunciagão, consulléÍmos 

aBluteau, porque nãoachámos exemplo clnsaico; quan

do nfio, d·u,vidamos <i]Ue se de:;eubram muit0s. 

Ranger melhor . do que r·a.ngir·. Ulyss. c11nt. 3. est. 

69: ccRünge.rr os duros ossos que estalavam" &c. Ringvr 

é erro .cras;o. 

RantvncuZo [ílorJ e não· r·ainuncttlo ou .i·túrnt'YIICttlrJ. 

Varei. Num. Vocal pag. ~97 : úpomo o ranuncuZo d'c 

Sardenha, &c. . . , 

Rapa'l.ia e não ntpa•loiada; éomo vulg:armente :>e pro
nuncia, se acha mos \\'ersos j<Dcosos ué D. Francisco' lYI ~r~ 
nuel, e no.s Romance'\ de :Antonio da I;onseca Soare>. 

De rapaúada ainda não achei algum exemplo . . 

Rapinm· e não r·apinhar, que truz Bluteau, sem 
allrgar outro exemplo S<mào o do livro Successos lVIilita-

1'CS"' 'pag. 71, cuja aucloridnde •não é de peso . 

. :'Rare'!.a·· em Ioga r de raridade trnz a Corte na .Aldeia 

no Dialog. ,7 . .paç;. 150: "Ar01·e'1>a doouro lhedá maior 
vàlia" &c. N.ão está hoje em muüo uso. 

Rmgão dizem os modernos, ma~ os JDon.:; ru~tigos di

ziam çoncordemente r·asg,zdura, e não falta aind'a quçm 

o:~ siga . 
.f(asq(W e ,ra.soado, que se acha e'm bastantes Aucto

res; segwmlo . os frequentes exemplo~ ~ia . {)rdenaçã~ do 

Reino, está hoje antiquado, e deve-se dizer· an·eso(ti' c 
Mresoado. 

/l.astear, rastejar e 1·astTear. · .Dé qualquer dos mo
dos se poderá dizer, porque cada uma cl.est>as pronuncia

ções tem exemplos da p>rimeira auctoridade. Rasteã1· é 
de Vieira no tom. 3. pag. 41!1: " .Quando qut>rerri ?'as

teau de rrlg:um moc.lo a realeza <lo banquete da gloria" 

&c. Rast~jar é de Brit0 na Mon. Lusit.: "RastejmL uiu 
longes desta bata•lh<u' &c. RastrcC<~,T é c;le Jadnto Freire, 
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pag. 1f>õ: "Sem que os nos:oos podessern rastrear no-iu .. 
tento" &c. 

Rasto e 1·ast1·o. Barreiros na sua Corographia, pag. 
197 disse rasto: a mesma pronunciação acho em B~:rros, 

Decad. 3. pag. ~õ~: "Determinou ir pelo ,·asto delles 1 

e assim o fez" &c. O mesmo segu~u Brito no tom. 1. da · 

Mon. Lusit. pag. 30ll>. : "Descubrir por todas as vias al

gum 1·asto de conjuração" &c. Pelo contrario D. Fran

cisco Manuel nas suas Cartas, pag. 71 disse: "Taes e 
.tantas obras sem '/"astro algum de merecimento" &c. Ser

rão no seu Methodo Lusitano, que escreveu [segundo 

muitos] com linguagem correcta, seguiu a mesma pro
nunciação, a qual parece que tambem favorece Jacinto 
Freire , vjsto 'dizer rastreat·, como acima mostrámos. 

Ra<J. [panno de armação J. Não seria talvez repre

hen:;ivel quem ainda, imitando a alguns <.los nossos C}ab,. 

sioos , p•·onunciasse An·a<x: por ter sid0 fabrü:ada na 
Cidade de Arraz a pl'imcira tapeçaria que appareceu' nes

te re!no. Mas em fim o. us" siecopou esta palavra, e de

ve-se fugir á affeclagão de fazer valer pronunciagões an

tiquada~'<. 

Ra%oavel, 1·asonavel e Tacionavel, tudo achamos com 
exe1;11plos, porem temos por mais seguros os que patro

cinam ?'asoavel. Com tuut> não cluvitlamos que tampem 
os a~hem bons os que propunciarem pei0s owtrps d0us 

modos. 
Rebeldia e r:ebellião, segundQ alguns criticas, não 

6c devem pronanciar iindifíerentetnenle. Qu.er·em que 1·e· 
beldi6L se applique com mais pF<i>priedade ás paix:/Pes · q1ue 
se rebeHam contra a rasã<D; e ~ue reb(:JllÍI.â(') sirva 1para P 

levantamento de um eu muit0s vassallos oontia o seu W 
gitimo senhor. Eu aão sei que haja exemplo;; ~ara pro· 

v a tle5.ta d·iff~renga; o que sei é qwe eLla se no.h>a a ci-
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da passo alterada pelos bons escriptores no sentido figu

rado. 
Rebentar: outros pronunciam a?Tebentm·. Esta se

gunda pronunciação, não ~endo a que tem os melhores 

ex.eJ:!:!plos, é a que hoje domina entre muitos. 
Reção e não 1·açíto acho em alguns Classico;;. Viei

ra no tom. 9!. :rag. 335 : "Lançam-lhe ao tubarão um 
anzol de cadeia com a 1·eção de quatro soldados " &c. Lo
bo, Corte na Aldeia, pag. 147: "Levantava-se de nGu

te a furtar a 1·eçáo a seus proprios .cavallos" &c. 
Receado em lagar de receoso nãe se diz. Achamo-lo 

na Vida de S. João de Deue, pag. 85: "Não espera ti
trtido ou receado" &c. 

Recocto em legar de reco't.ido traz Barro~; na Deoad. 
a.a pm.g. 14~: "No CU•me d>as montan·has viam jazer a 
neve, e a]gum<a declinava a côr ce·leste, de mu.i antiga 

e recocta" &c. Porém o uso antiquou esta pronunciação. 

&coleiçáo em vez de r·ccolhimento é de Fr. Luiz de 

Sousa em diversos logares da sua Histeria de S. Domin
gos : '" Recoleiçáo das potcncias, 'lil:0~ sentidos, da alma" 
&e. Recolhimento está mais. em _uso. 

Rec1•eação é muito mais seguro do que ·1·ec1·eio entre 
aqu·elles que estudam em ter boa p:ronunciagão, seguin
db O:> textos da 'Lingtqà. 

R'(Jaruta -e não recluta quen o Padre Bll!lteau qu€ se 

diga, porque este termo militar, que não tem entre n6s 

lnuita antiguidade, foi ti rude do francez recnte. O tra
zer o P0rtug·ail Restaurado Re<Jluta e rt~echbtar• d;i,z o mes

mo Padre que são erros da impressão. A mesma •selilten

~a dá a favor de D. Francisco Manuel, :attribu1ndo a 

- erro alheio o dizer este!Ilas Epana·phoras, pag. 181: ·" So
bre reclútm· o a:ntigo ·mandou levantar um aovo •terço "&c. 

~~ctitHde em vez· tle 1·ectidao é pronunciação que não 



teremo"s ' por· portwguezri, em quanto u ,não .acharm0s em 

auclor de mais auctoridade do que a que tem o P.adre 

F e mandes, que usou deHa. no tom, ~. da Alr'na "Instrui
da ·,• pag. 89. ,, 

Recurva•f! •Orconpo, por· encurvm·, tr.az diversas vezes 

o Agiologio Lüsituno; mas nã:b é ·pronuaciaçã0 séguiua, 
pos toque se chegue' a 0rigem 'latina-mais cio que CrliCUI'IVll?'. 

Redemir ,em logar çle 'remi?· não tem - [a me•u ver] 

exemplo elassrieo. •rEr'n .. Viei{a são m1ÜL0s ' o:; Ioga rés ~m 

que acbe.i 1·erniV. fq~itou-o Jaeiuto iFreire na pag. ~O: 

"As'· _IDraças do Estreito, ~B quues ;sempre remiriam em 

ambos os successos" &c. ltem ,, lL~v. l.: ·"Vie-ram offe- 
recer as vidas que lhes havia remido com' a Nova indu}.:: 

gen.cia doitrÍbut-o ., &c. Até naOrdenasã.o doReino sem
pre se adut remir, Vej•a-se ent~,;e <ilutrds G> Liv. 4. tit. p. 
§. "7 . . : "P6ue o devedor ··1·emi1~ 0 penhor" &c. 

Redil os e ?'e'f!-dimcnto tem sua diffe rença, porq ~te não 
obstaJnte sig'nificàTem anibes· renda,. 1·cditos -teá1 uso. e pro

priedade em 1bens qJle sã.0:da igreja; e'rendirn'ento nos que 

são meramente do, principe· ·ou de· seus vássallos. Veja-se 

a Brito no tom. ~. da Mon. Lusit.; rpaog·. 3~7 coL' 3. · 

Redomoinho, 1·odomoinho 1 r.tulemoinho ~ n;rn.l'Jinho. 

De gualquer destes modos se acha• escrite. Redomoinho 

tem Bluteau por melhor que 1·odl'J?r!Oinho, mas .não dá. 
rasão que conven~a . .Redemoin!lwctem a sea· favor João 
de Barres na Decad. ü.a palg· l\2~: "Per toda ' 9- corôa 

da<quelle mon-te havia r1ims '1·ede:níoinhos" &c . . E .po·rquc 

.se não ha de 1séguir esta pr.w~uncia~ão, tend0 ·um ~exem
plo tão classico, e que o- u.so .ainda. não antiquol!l ·?" Re
moinho· é do yu)go. 

Rodopío e· não co1·ropío, co:mo p~oiiuncià ófvllllgo 

nos seus· particulares modos de fallar; v. g., andei n'urn 

CO?TfJPÍO &c. 



Rc.fiâo e mjiâo são pron.unciaç3es erradas : rufiâo é 
a genuína com as auctoridades de Lobo na Corte na Al

deia, Dialog. ó . , c de D. Francisco Manuel em diver

sos lognres das suas Obras. Vem da pala\'Ta ilaliana 1'U

fiumo e não uo ?·ajei1·o, como alguns sonbaram; e talvez 

que pelos seguir dissesse rafião o Padre Bento Pereira na 
sua Prosodia. No plu.ral de,·e-se dizer . rufiães e nãu rú

fiôes, post-oque se ache no DialÇ>g. lfJ da Corte na Al

deia, porque foi erro da impressão, pondo· se o em lo

gar de a. 
Refl.exar em vez de rejlecti1· se acha em Faria na 

Fonte de Aganippe, centur. 5. so.riet. ~O: "Emprega

vam a chamma luminosa, que nelle reflexava pressuro

sa, &c. N·ão se deve seguir . 
.ReJ1·ega e Refega, que muitos confundem, segun

do outros não é o mesmo. Refrega é briga e conflicto. 

Na Malaca Conquistada, Liv. ~. est. 1~5: "E a seu 

lado nas bellicas 1'efregas, o valor do seu brago eternisá
ra" &c. Refega é pancadu de vento breve c rija. Insu

lan. Liv. !2. est. 91: "As t•efeg~s do Ethesi~s apressadas 

nas implacaveis ondas atrevidas" &c. Porem na opinião 
de alguns criticas, não obstante a vaTiedade da pronun

ciação, refrega val o mesmo que ?'cfega, e essa panC;a

da de vento breve e rija é no sentido f1gumdo o mesmo 

que b1·iga e conflicto. 

Regist1·o e não registo é o que se acha nos Auctores; 

.de boa HOta. Vieira, tom. 1. pag. 308: "No livro es
tão regist?·adas as mercês" &c. Da mesma pronunciação 

usa Lobo na Corte naAldeia pag. 30re: "Ninguem traz 

a-s paixões mais registradas que o pretend<i!nte" &c:; e 

na pag. 104. Dialog. b. diz : "Deixar passar esta mer
cadoria sem 1·egistro" &c. Do mesmo modo se deve pro· 

nunciar a chave da bica, fonte, tanque &c·. Vieira·, no 
, PA'S'l', ~.a . ~ 
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tom. I. pag. 8&5 : " São os n0ssos olhos duas font<is, ca
da uma com à€lus canaes e com tl.ous 1·egistros &c. Te-, 
mos por erro da impressão achar-se 1·esisto no t..om,. 4•. pag. 
30~ , onde diz : " O 1·esist·o no açude" &c . 

Relmnpaguew·: ·outros dhem rela1,np~ar, e outres 

11elampca1·; porem n6s s6 da .primeira pron (Jnciação acha

mos em B1uteau exemplo, pos oque não clas~ico, qual 
é o do livro, Escola das V erda.des, verdade 7t. a §. 7. : 

" Re-Zmnpc~g~~-~ee a estes olhos 'com mais claras luzes a \(0{

Clade" &c. 
R elevo e não rr.elevedo, como erracla,mente· pronuncia 

o vulgo. 
Relinchar e relincho dos c.avaUos diz po.r vezes Ma., 

nuel Thomaz na sua I~sulaoa: c; Relincham os ca vallos 

animosos" &c. Lür .. 7. esb. 39. · " ,Que. qe egoas ser nlin

c_lws p~reci:om" &c. Li,·. 3. est. 4@ ... Porem deve-se l!> ~"Or-

nu-ncüu; r~nehan·- e t·in.cho, como se ad1a em: Brito aa 
Chroníea de Cister, pag: 164: "Temendo qtH: se seatis
se o tropel .dos cavallos,, o.u os rmehos que alguns po~ 

diam dar" &,c. Rego . na Arte da Cavallaria,_ em que os 
<;riticos o reconhecem por texto nas pal~vras faculta.nivas, 
d.izo sempre· cav,allo winchão, e não ?·eli'(bchão, como pro
m.}lilei~m os imitadores de Manuel Thomaz. 

B,elogeiro € não ro>lqioei?:e pal;ece pronunciação mais 
conforme ao genio da nossa Lingua. Segue-o, Blu~eau ,. 
e ~1lega um exemplo tirado dos. EstaLtltos da Universi
dade de· Coimbra, pag. 18. Presentement.e 1·eloj'eeiro -é o 

mais tlsado. 
Remador, e 1·emei-ro achamos em diversos ClassicQ.~: ... 

a primeira p1:~qunciação t em a seu favor a Ban:os, e a 

D . F rancisco M:anuel, nas EpalíHlji>horas,, pag. 468.: "D.~ 
li gentes remado1·es" &c.; a seg unda a· Vieira no tom. 5 .. 

n. 186, O!lde ~iz : "e os 1·emei1"os tão robusLos" &c. 
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'· Remanescente melhor do GJ.Ue remanente 1 ainda serrt 

ser em Lermos forenses. 

Remidor em vez de ?Ytdemptor é pmmmciaçãó anti-

9uada, posto que foss~ de Barros, eomo s-e lê em-suas 
Decadas. 

Remoedura: outros r~tmiad·ura. Esta seg.mliua pro
nunciação p::~~rece a ®l§UlfS !ll'la•is pn·opTia -y por v;l' da V0Z 

la:tina ruminalio. A 0utros parece m elhor a pl"irneirn-,:· vis
to dizer--se ?"C1J10e1· e nã0 'l'tmÜà1·, qu€ só achamos em.Ga

bri.el Pereira,- Ulys~. canL 7, est. 58: "E quando r~/1'

n'litando 0 mánso ga:ào·,; &c •. 

Renwnpiaçáo de offrcio, beneficio &c . diziam os n0s-: 

sos antigos, c é o que- se lê na O rdenagã0 do Reino em 

mmtos lagares. Po'fem já Vieira no Sermão dos Annos 
da Rainha &c. disse renuncia na pftg;. ~§2 . E5'ta .JiYI'OàÜI!l•

ciaa:;ão é a <!j_tl!e' hoje p,revaleoé, más ainda sem total ex

clusão da primeira. 

Repe~·LD'rio e não ~·cportor~o ,. como ig\l!lorantemente 
p1'ól'i'àn,cÜll o povo. V al o me-smo que ac'IU.IJI', e por isso .' 
se de've dizer repe·rto•rio: das ürdel'l'ações do Reiao; 1·eper- , 
torio dos tempos &c. 

Rçpmst·a e D'ào resposta € a prónl'.llll'Cirug.ão que segllli•
ram os• .melhores Gllitissi~os ,, nãó e>ll>s,tan te cf.ize11-se ·resz~on

de1· &a. ·· 
Represm'ia e mão rep1·esalia u:iz Barro.s 11a Decad. L :r . 

pag • . 80: "Ser aqaiHo· IPHllis reprcsa•ria pel05'SelJl'S hotnens'1 

~c .. ; p'Ol'em es.~m. p1·on uneia~ão es-1lá de todo &1!1 tiq uada . 
.Re:;abio é ma4s seguro do .ql!te· resaibo . . Em Brifo no ·· 

,tom. 1. da Mou. Lusit. pa:g. 6J.57 achamos: "Ha-ver ém 
animo dedicado ao culto divino ~·esabio de cousas terre

nas~,~ &c. A .c\!rlre da Ca:ça , . livro de p1'on11oe-:iagão cor

recta, diz tambem na pag. 13: "Sempre . lh~flea a'quel- . 

le re~bio cle nart~treza brava'' &c. Gal-9'ã0 .nu Tratado 
· 9 nf 
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da Gineta segue igualmente em diversas partes a mesma 

pronunciação. · 
Resfolegm· e não reifolgar, assim como se deve di-

2er Folego e não folgo. 
Resoluto e não resolmido. Entre os muitos exemploi 

que poderíamos apontar, bastará em palavra de pouca 

contro\'ersia s6 o de Fr. Bernardo de Brito no tom. I. 

da Mon. Lusit. pag. !2~9: "Resoluto em lhe responder 
com as armas" &c. Maior erro é dizer resolto, como acha
mos em Faria no tom. 3. da Fonte de Aganippe, pag. 

204: "Pois tanta vida járesolta em fumo" &c. Domes

mo modo diz 1·evolto em logar de revolvido; rnas nesta 
]>arte não tem tanto contra s~ o uso dos modernos escru

pulosos, porque "1·evolta a terra até o centro" disse Sá 

de Miranda na Satyra 4.a 

Retractar. e retratar: deve-se pôr. grande cuidado 
em exprimir estas duas pronunciações, porque a sua si
gnifica<_São é entre si mui di versa. Retractar é desdider-se 

doque selem dito ouescripto. Vieira, tom. 3. pag. 13~: 

"Recolher porem e 'retractar aquelles erros, &c. Pelo 

contrario retratar é fazer em pintura a semelhança de 

qualquer pessoa ou objecto bem ao natural. E5ta adver

tencia parecerá a muitos inutil, mas n6s frequentemen

te estamos ouvindo dizer: retratar erros; eu me ret?·ato 
d.o que disse &c. em logar retractar e de retracto. 

Revedor tem mais e melhores exemplos do que revi

sor-. De maneira que é mais seguro dizer revedor do San

to Officio, do que revisor , assim como a Ordenagão do 

Reino chama sempre revedo1· ao que revê as contas em 
juizo. ' 

Revelia [termo forense J e não 1·everia, como diz o 
povo ignorante. 

RevindicafâO e não ?'eivindicação, como escrevem a14 



guns jmistas pouco corredos; e. nssim mesmo reDindicar 

e não r.eiv·indicar. D. Francisco Manuel nas suas Epana

ph0ras, pag. 576: "Podiam, revindicar-se movendo-nos 

guerra " &c. 
Revindieta é a propunciagfío dos cuLtos que respei

tam aos nossos Classicos. Rcbenditl' é a daquelles pouco 
escrupulosos que seguem erradamente ao povo. 

RevoltbÇâo c não re·volvimento, porque já está anti

quado. E' mui freti}uente confundi r.-se com r-evulsâo, ain-

' da entme aquelles qu·e sabem que revolu.çâo vai o mesmo 
que perturbação, mudança, ou circulação, v. g. , revo,.. 

luçáo dos ceus, dos tempos, dos hum'G>res &c.; e que 1'e

vwlsá@ [terme> de medicina J é uma attracgão e aparta

mento do humor, levando-o para outra párte .. . Esta pa
lavm vem de revello, e a outra de revolvo. . 

R ,eysete e não reysinho disse Brito para explicar um 

·rei pequeno. Mon. Lusit. tom . L pág. 1!55: "O 7'eyse

te Tago" &c., e na pag. 189: ·"0 favor de ce.rto reyse
te de Celtiberia, &c. 

Ribe~ra. e ribeiro nã0 é o mesmo em s·ignificação ri
gorosa, e por isso a nãq confundem ·0s q_ue tem pronun
ciação conecta. Ribei1·a em termos proprios é terra bai
xa e tresca, por estar junto ·a. ri0 ou corrente. Galhegos, 

Templo da Memoria Liv. 3. sext. 137: "Filha de ou· 

tro Fernando, que coroad0 pisou do Rheno a~ hum idas 

ribeiras" &c. Algumas vezes se tómá por um ri0- cauda
los0. l). Francisco Manuel nas iEpanaphoras pag. 3\'2~: 

"Procediam deste valle dQ F~!~nchal ao mar, tres cauda

~osas ribeiras, &c. Ribei1·o é a agua de um manancia_l, 

que corre pelo caminho que se tem aberto. Chagas, Obras 

Espirituaes, tom. 1. pag. !i28d: "O 1·ieeirinho, que na 

fonte não teve brios de 11egato, em começando a ~er ri
bein~, . ensaia as ag·ua~ para do'' &c, 



.Rhinocerote .[ anirnal], rhinocet·onle e ·rhinóce1·os. Dlll 
.qualquer dest.cs modos o achamos pronunciado por gra
;ves A ~:~elore$ . O primeiro, mais chegado á origem ·gre
ga , é de Damião de Goes, e seguido pelos academi
~0S das Çonjereneias Eruclil'as ,, que se faziam nu l'ivrariu 
do conde da Etioeira. O spgundo é <lo Padre Lucena na 
Vida de S. Francisco Xavier pag. ~08, fundando-se na 

pronunciação castelhçma, e no uso , que muda o incre
menL0. O terceiro é tlé João de l3arros ua Decad. !Z. png. 
!1!!1f3. Esta pronunciagão eslú. antiquada, ' por n:imi'amen-. 

te latina: a segunda ainda pôde ter uso._ A primeira é a 

seguida pf!}Os qué melhor faliam. 
Risa em l0gar de r>isada t1•az L<Dbo na Corbe• na AI,. 

tleia, pag. 91 :, "Levantaram tão gFande dsa que desauc

torisaram de toclo o sentimento do nojo" &c. · Não está 
já em uso. 

Risca [ pou liQhn que se lança J tem melho·l'eS exp,im
plo~ Çlo que riseo, que te]Il mais uso para denotar peri-. 
go, ou de5enho de pintor. 

Rocía e 1·çcío, seguqdo Duarte Nunes ·de Leã,o na 
sqa Origem da Llngua Port\lgueza, cap. 16, , tem grau .. 
de differcpça. RocÍ(> é propriamente o orvalllo, e ?:ecío 

pra~a ou ewecie de pr-ado. Como o não prova, não o se-: 
guiremos. Verd~de é que na Histqria de S. Domingos 
usa F r. Luiz de Sousa de reoío na sigr:i~cação · de praga, 
ou prado, dizendo: ~~ Recíos do concelho, que por ali. 

baYia" &c. Ainda com estes exemplos devemos chamar 

?'OCÍo á praça de Lisboa, porEJ.ue o uso constante das sa~ 
bios é a1,1ctoridade ma-is classica. • 

Rodar erodea?· tem adiffe1•eaça .que poucos lhes.d~o 

na pronunciação. · Rodar é mover-se circularmente como 

roda, ou tambem cab.ir de al>t_o para bai,.o. Vieira, toll!l· 

9. pag. 119. "Rodotb do monte a p,edru" &c. Roclear ~ 



andar ao redor de alguma causa. Fr. Luiz de Sousa na 

Vida de D. Fr. Bartholomeu dos Martyres, pag. ~~3 ·. 

"Que rnt1d~nças naz o rodear d0s annos?" ~c. 
Rogações melhor do que 1·ogativas, fallabdo-se das 

publicas ladainhas de maio. Assim o ·aclilamos ém e5crip

tol'és de aúctoridàde·, postoque não da prim~ira o_rdem. 

Rompido em logar de 1·oto s6 o diz hoje a plebe igno
ran Le. 

Rotd de exercito, e não dmTota Tcqmo diz, 0 povo] 

achamos nos melhores classicos; € não ~ão poucos os exem

plos, que se acharão ·em 'Vieira. Brito na Mon. Lusit . 
tom. 1. pL~g. ~91 diz , "Tal pá,•<Dr poz esla 1'ot'a nos ani

mes" &c. Segue-o· sempre V ascdncellos na sua Arte M i
li ta r, como v. g. ·"E não menos se vê ua rota de Cas
sio 1~ , &c. pag. ~4 . . DéTota 3ó seEve para explicar ca.,. 

minho, e jornada, que se faz por terra ou viagen'l por 

ma>r. 

Rotundidade em logar de 1·edondew é de Vieira na 

sua Historia do Fut~wo, pag. ~G\'2. "Desta rotundidaclr
<lo céo Í·nferiarn " &c. 

R~Lbi e não R~Lbim achamos em Vieira tom. 4. pog. 
191. "O quin lo de rubí, o sé* to de Sardo" &c. Porem 
NO plural diz 9·ubins e não ?''Ltbís; donde panwe que nã~ 

desapprova a pronunciagã® de nLbim.. . 

Rwbríca com o i. longo, imita11do a pronunciação la

tina; exceptCJ siquil.d ll!lasuri rubri<l:a notavit. Persio na sa
tyra b.a 

R'Ltcle e não rudo, que se acha e~ alguns Auctores, 

especialmente poetas por cat~~sa do cons0anlé. 

Ruina.r e não m··ruinm· disse Fa.riar na F o a te de Aga

nippe, · centur. 6. sonet. ~3. "A fabrka,- que á á. se vê rui

nç,da" &c. Pode-se soffrer vistas as liberdades, que al'tlalíi\J. 

os poe tas. 

• 
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Ru,mo e não ~·umbo, ue que bnrlJaràmenle usou Bar
reto na sua Pratica entre Democr. c Heracl. 

Saco [termo militar] c não saque, como diz o vul

·go ignorante. 
Sac·ristia e sacristáo: parece qne assim ·se devia cons

tantemente pronunciar' por vir do lalim saeer; porem 
em Auctor da melhor nota, qual é Jacinto Freire, acha-

• mos sancristia esanc'ristáo: Liv.4. n.0 l06. "Outra por

ta para o serviço -da sancristia" &c·. E não o temos por 
erro da impressão, porque em manuscriplos originaes' , e 

correclos da mesma idade achamos o mesmo. O Pmlre 

Benlo Per .. ira segue igualmente a mesma pronunciação, 
a qual nós hoje não podemos desprezar. 
· Safobra [agua] e não salobre. Estasegunda pronun-

ciação parece, que é hoje a domiuante, mas nós sempre 

seguiremos aquelles que di%eram poço salobre, e cor
rente salobra, porque entre n6s não é este uos nomes com 
genero commum <.Ie dous, como v. g. funeb1·e, lugub1·e, 
celebre" &c. • 

Salvateco e selvatico. Os que pronunciam elo' primei
ro modo seguem a Camões, que no ca,nt. 10, est. 93 

disse, "De selmatica gente negra, e nua'> &c. Vasconcel
los na Arte Militar, pag. 14 di.z tambem. "Rustica, e 

salvatica vida" &c. Os que pronunciam do segundo mo
do encostam-se o.o castelhano selvçz, palavra que alguns 
dos nossos poetas aumittiram, e até na prosa a achamos 

em Barreiros na sua Corografia, pag. 5235. " Nas sel-vas 

hercinias" &c. 
Sanjonhc1 (instrumento musico dos rusticos] e não 

sánjona, achamos nos bons A uctores. Lobo na suá Pri

mavera part. 3. pag. \2!23 diz. "Tocando uma ruslica san

fonha. '> V em da palavra italiana sampogna, a qual adop

tou D. Francisco Manuel nas suas poesias. Porem pelo 
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contrario achamos sanfonina e não sctnfoninha em diver
so~ poetas, especialmente em Camões na Eclog. 6. esl. 

A·. "Ouvi da minha humilde sanfonina» &c. 
Sanguesuga ou sang1txuga. De qualquer uos modos 

o achamos escripto em livros correctos de medecina e ci
rurgia. Parece a alguns críticos, que pronunciam melhor 
os que dizem swngues~tga, por se compor esta palavra de 
sarzguis, e s~hgo; porem o uso ainda não decidiu. 

Sanhoso disseram alguns Auctores; porem sanhudo é 

pronunciação dos melhores. 
Sarabanco e não salabanco, quer Bluteau que se cha

me áquella agitação violenta, que se sente nas carrua
gens, que dão saltos; mas não produz exemplo, para mos

trar ser errada a pronunciação reinante. 
Sm·nenlo e não sm·noso, que hojequasi s6 sepiOnun

cia no~ adagios da lingua sobre sarna. 

Sede A postolica querem alguns que nã<> se deva di~ 

zer, mas Sé Apostolica. Não duvidamos que esta pronun
ciação seja mais segura; porem Vieira no Lom. ~. pag. 
11·3 disse. "Offerecendo áS.ta Sede a mesma obetliencia 

de filhos" &c. Em outros lagares se acha o mesmo. 
Sedento em logar de sequioso, é não menos que de 

Camües e Vieira. O primeiro no cant. 3. est.l16. ".Fez 
beber ao exerci lo sedento" &c. O segundo no tom. 6. pag. 

461. "Se os fllh0s sedentos e famintos" &c. DPpressa se 

aotiquou esta palavra! Name~ma accepção achamos se
deMo em Leonel da Costa, Eclog. de Virgil. pag. !8. 

«A cabeça de um javali sedeúdo" &c. Esta pronuncia
çuo é que é muito bem antiquada. 

Sediçn é o que achamos nós bons livroo; seidiço é o 
que achamos no vulgo. 

Seguito e não seq1Lito, diz Bluteau , alleg::mdo com 

o lom. 6. da Mon. Lusit. , pag. 363, e com o Auctor da 
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Guerra do Alemtejo, pag·. 46~ Não obstante sigo a se .. 

g'unda pronunciação, da q'lllal já usa v a Varella, escri.p

tor de linguag·em · mais correcta, dizendo no seu Num. 

Vocal, pag. 486. "Parecendo-lhes obrigação o sequi

to" &c. 

Segwri(~ade por segurança, não tem melhor exemplo 

que o de D. Francisco Manuel nas Cartas, . pag. 300. 

"E se logram com maior seg~Lr·idade" &c. Segtt?"t.lln§a é 
de todos os · classicos. 

Semana e não somana, :pestoque assim se ache em 
Camões. 

Semblea por assemblea traz ó ii•HO Escola das Ver
dades, pag. •1,41. Ha muiho que 'é pr0nulilciação viciosa-. 

Nem em poesia sem aÇJ.mitlirá. 

· Seinelhm· por assemel!har. achamos 'em Lobo na Cor

te na Aldeia, Diaiog. 16. 'pag. 16. Não ê seguido nem 
ainda na lingua_gem poetica; 

Semelhavet por semelhante disse João 'de Barros na 
Decad. 3. pag. 70. Está antiquado. 

Se~h01"Íct por se~~horio tem bOJJJS ex,eb:llp[os, mas pre

valeceu o uso de dizer senho1·io. · 

Seq'lLestro [ termo forense J e não sect·tlsto, , como se 

acha nos livros antigos. 

Sestntoso{pessoa quetom sestro] melhor . doC!_!ue. ~es
t •roso, nã0 obstante ser pr0nunciação q,uasâ coml:num. 

Sevandvtha por sevandija traz D. Francisco Mahuel 
na sua Cai·tn de Guia de . Casados, pag-. 36. "Estas 

sevandilhas pequenas, es.bes argueiros" &c .• Não está el'f,l 
uso. 

Se<zão e sct'láo tem exemplos, porem F r . . Be·rnardo de 

Brito seguido depois por muitos, dizia SC%a<J, Mon. Lwsit. 

Wm. 1. pag. 387 . ç' Nãb deixava chegar 21. seúiio de ama.

clurec'cr '" &c. Visto não pron\,\ndarmos já comó o~ aont~ 
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gos se%onado, mas sar:.onado, melhor será para irmos co
hl!:rentes que digamos sar:.ao e não se'l.ao. 

Se%udo e não si5:.udo achamos em Brito no tom. I. 

pag. 1 ~~1. "Damnos que custam a vida são os mais se%'1.1.
dos conselheiros, que dá o tempo" &c. Porem si'I.Judo é 

-p~onunciação de todos aquelles, que derivam esta pala
vra de sisw, e não do castelhano seso, donde o derivar'am 
os antigos, dizendo se<J.udo. 

Sibillina [cousa das sibillns] melhor doque sibillica, 
de que usou D. Francisco de Portugal nos seus DivinJ 
e Human. Vers. pag.l46. "Emula dos sibillicos alen
tos" &c. 

Sitharia e não ena:elhm·ia, como ignorantemente di-
zem os pedreiros. "Derrubando a primeira or:tlem de si
lharia, deitando as pedras abaixo" &c. Brit. Mon. Lus,it. 
tom.~- pag. \26. Oscultos ainda hoje estão poresta pro

.nunciação. 

Simple'!..a Eor simpli,cidqde é de Barros na Decad. 3. 
pag. CJ2p5. "Simpler.ct ·da primeira idade" &c.. Lobo n~ 
Corte na. Aldeia, pag. ~5, tambem .usou do mesmo. "Ü3 

outros ajudavam a sua simple'I>G·" &c. Ainda não temos 
por antiquaÇia esta pronuncia~ão. 

Simptices, por plur<ll de s-imp.les, ainda ~não poclé-; 
mos descpbrir em algum Auctor classico, senão em ter

mos medicos, e farmaceuticos, signifiCando hervas me

dicinaes. O que achamos é "ho11.n.ens simples, corpos ám-

. ples, qualidades elementares -,simp~es" &c. 
· Sinmlcadente [figura da rhetur,i_ca J ou sirJ1Rblectdencia 

e não simulcadens, como escreveram alguns com pronun
ciação puramente latina. Simuldesinencia disse o Auctor 

uo ,Systeil)a Rhetorico pag-. lM. Não tivera-mos duvida 
,;:t segui-lo e não dizer simuldesinente. 

Sinala1· e sinolado c não assinalado e assinala1' é do 
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todos os bons textos da lingua. Em Vieira -o achamos 
muitas ' 'ezes nas stms Cartas: em Brito na Mon. Lusit. 
tom. I. pag. 110. "Duas cidades mui sinaladas naquel
le tempo" &c. Em Jacinto Freil'e pag. ~4. ,, Donde a 
can·la não sinalava baixos" &c. E na Brnchilogill de P'rin
cepes , pag. !281. cd mprudencia será lançar mão de sina
lados, havend0 outros sem defeito." Estamos ai·nda por 
este modo de pronunciar. 

Sincei1·o por salguei?·o já se não pronuncia; nem o 
que n~o estiver por esta sentenc_sa queira defender-se com 
u aucloridade de D. FtJa.ncisco Manuel, que nas suas o oras 
mel ricas usou de sinceiro e sinceiral; porque dos lagares 
em que este Auctor se Yaleo de t.al pronunciação, bem 
se vê que foi muito a proposito para o assumpto o uso de 

'Vozes antiquadas. 
Singradura e não sang1·adura chamavam antigamen

te ao que anda um navio no espaço de um dia natural. 
Oslivrosfacultativos quenestamateriafazern grande tex
to, deste modo é que o trazem. Manuel Serrão Pjmen

tel na sua Arte de Navegar pag. _81 diz. "E' neeessario 
tra<;ar todas as sing1·adu1·as antecedentes" &c. Seguiu o 
exemplo do famoso Pedro Nunes, que no seu Tratado em 
em defensa da Carta de Mareoar disse tambem. " As sin
graduras de um dia natural com vento prospero não pas
sam de mil estadias" &c. Verdade é, que em João de 
Barros, Decad. 1. pag. 6. se acha sangradu~·a, mas tem-
5e por erro ou ·da imp1:essão ou do copista. Foi imitado 

por alguns ' €Spccialmen te pelo co~ de da Ericeira . no Por
tugal Restaurado, tom. 1. pag. 184 , onde diz. " A pou
cas sarzgraduras experimentaram o tempo contrario" &c. 
Porem segundo os criticas mais escl'upulosos, ainda hoje 
devemos dizer singradura, assim com~ os castelhanos di

zem singlad•wra, por ser palavra que vem da frnnceza. sin-
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teau que parece cousa de sangria, appropriação que na
da se accommoda ao navegar. 

Sírio [por seio, eüreito ou golpho J usou Vieira no tom. 
2. pag. 140. ·"Passou a Arabia, entrou no sino persic(m &c. 

Sirena por ser2a não SP. admitle senão em poesia, por 
isso justamente accusam de affectauo a certo escriplor vi
vo, em cujas obras historicas se acha sirenas. 

Sitcvr por sit'tJ,ar é hoje antiquado, não obstante ter 
usado deste vel'bo João de Barros na Decad. 1. pag. 154, 
onde diz. "Tolomeo sitou em q~uinze gráo;;. 

Sito por si lua do tem V i eira a seu favor, que no tom. 

I. das Cartas, pag. 94, disse. "Outra capitania ~itaentre 
G Maranhão e Pará" &c. 

Siul, sincel, e sinll\el acho em bons A uclores; porem 
alguns critico~ querem que si>lel e sin~el tenham melhores 
e~emplos; concordamos com elles. 

Sobaco e não sovaco, como erradamente diz o vulgo. 
Querem alguns que esta palavra se derive das duas lati
nas sub a1·cu; porque sobaco é a concavidade, que debai
xo do nacimento do hombro, entre o bra-ço e o corpo se 
forma a modo de arco. 

-Sobo'!no melhor do que sopornaçâo, que se acha em 
alguns Auctorcs. "Contra o soborno, e intercessão de gente 
poderosa" disse Brito no tom. I. daMon.Lusii:. pag. 156,, 

Sobr·excell!?-nte c sobrecellente. A primeira pronuncia
ção é de Vieira tom. ~. pag. 4.09. "Esta união da ·ver
dade com a misericordia é tão sob1·caxellente" &c. A se
gunda é de Joã,o de Barros na Decad. 1. pag, 38. "Os 
navios e a gente sobrecellcntc" &c. Pode-se usar. 

Socedimcnto por successo ·se acha nas poesias de Anto
nio Ferreira, pag. 129 . "Não louvamos já bons socedi

mentos ~' &c~ ~st.e ,Au~t.o~ Ç tnais ~ara imit~r n~s bellezas 
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da. sua poesia, do que na correcgão da sua linguap;em ;. 

pei's sendo pesterior a Camilies, não estu<;lou em o imitar 
nesta parte. 

Sold1·ar e não solet1·ea1· á maneira do vulgo ignoran

te. Chagas, Obras espirituaes, pag. ~ú9: "Muitas vezes 
soletraria v . m. no a, b, c, do amor divino, que o aves

so da nossa vontade é o direito da von taue de Deus" &c, 

Somma e somm.ar [termo arithmetico J e não summá 

e stL?nmar, como ~rrádamente pronunciam muitos. Viei
ra tom. 1. pag. 1~6. "Sormna-os a vida, diminue-os a 

morte" &c. Lobo, Corte na Aldeia pag. ~14. "Bem sei 
que me sommaes, pa-ra me diminuir" &c. Summatriar, 

como se lê em alguns , já se não diz. 
Sotten·a·r por enterrar não é pronunciação tão anti• 

ga quenão ut1asse dellaJacintoFreire nóLiv.?.l. n.. 0 160, 

dizendo. cç Ficou nas ruinas do baluarte u~ basilisco sat

ter?·ado de maior grandeza,,. &c . Deveria este verbo ter 
uso, porque exprime o metLer alguma CG'Iltsa debaixo da 

terra, muito melhor do que o enten·ar, espeóalment~ 

dizcnd'"~ nós subter1·aneo. 

Suaso?'?,o e pe?·suasat."ÍO, querem algwns que se pro
nuncie com auctoridade de D. F1ran:cds~o Manuel~ <ipl!lê 

nas suas Cartas 1 pag. 61, escreveu. ~Sua graça e Virtu

de SUGSO?'Ía" &c. 
Subce.ssivas [horas] nãoé omesmo questtccessivas. A 

prirneina pronut~cia~fio val 0 mesmo qu:e horas reu badas 

a outra occupação. A segtmda significa o mesmo q1:1e con .. 

timl-ado. Da palavra s~l-bcessiva usol!L Lavanhn na Dedica

toria do N obiliario do infante D. Pedro , e se guio a Sá 
de Miranda, que usou do mesmo termo na satyra: La o}' 

83 > postoque el'radamente escreveu succe~sivas. 

Subme1·so por stLbtlneTgiilo não 5~ admi tte em pTosa. 

Ü$ poetas talvez ainda tem estí\ lkença cQm. o exemplo 
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j.á sumena" &c. 
:::,!:_tbmissâo e submisso, melhor do que ntmmissâo e 

swnmisso, que trazem alguns livros. 
Subo1·no ou soborno e não sub_ornaçâo, como diz o po

vo, e se acha em não poucQs escriptores da in fi ma classe. 

s~~bstancial por alimento' que tem substaacia' não 
~e acha tão usad0 pelos classicos, como substancioso . Subs

tancial é cousa concernente á natureza da subst~ncia, e 

essencia de alguma col:lsa. 
Subtilidade <le engenho dizem mui.tos, mas subtile

!:.a é pronundação mais corrente. 

Subve1·sao e subme1·são é para muitos o mesmo, assim 
como subve·rter e submergi?'; ignorando que subversâo s6 
se dá, na terra; e s'ldbme1·são no mar. · 

Sncco por S71go ou s·umo, além dos exemplos de Auc

tores meuicos da melhor nota, tem a auctoridade de Viei

ra, gue n-o tom. 6. pag. 344 disse. "E totlas as outras 
hervas, flot•e>' e suecos" &c. Com a mesma segturanij1~l se 
pode usar de S1bccoso em 1ogar de svgoso, que se acha me 

li v r o Co1Tec~ão ele A btbsos &c. 
Suclorifico não é pronunciação tão segUJra, como Slt

dorijeTo, s~·gundo observámos nos livros de medicina, es
crL!D tos por }DWifessores. de pura lingNagem na sua facul- · 

Jade. 

S1tqJe1·no por SIU'j)e1·ior só é prommciação de poetas. 
Ulys. cant. I. est. 15. "Conselh0 qúer fazer n0 ceo, su

lJIWno " &c. 
Supito e\'fl lagar de S'LbMto foi·prCDnunciagão de Brüo 

nn: sua Mon. Lusit. tom. l. pag. ~94 . "E dera de s.wpi
to sobre o exercito contrario" &c. Se guio-o Chagas nas 
Obras Es.Ji>i•I;ituaes tom. ~ .. pug. 110. "'Ten<il0 gt:a.li!d'c res·

guardo nos sup~bos, e nas im pacieMias " . &c. Na. Insula-
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na de Manu<•l Thomaz tambem se acha sttpitamente. Li v. 

\'2, est. 1~7, mas se nào tivcramos os exemplo;; referidos 
não un~ tára o deste poeta. 

Suppresso querem múitos que seja melhor pronuncia
~ão do que supprimido. N 6s d~ uma e outra achnmosexem
plos, que posto não sejam classicos, não são para despre
zar. Outros criticas ha, que fazem differença [mas não 
o provam J entre supp1·esso e supprimiclo, dizendo, que es

te Yal entre n6s o mesmo que ~op~ado, e aquelle o mes
ma que escondido, v. g. nome súppresso, e máo genio mp
primido. Não estamos por esta diffcrença em qúanto a não 
acharmos em bons textos. 

Stwca·t·, contra a opinião Jo Padre M adureira, tem 
melhores exemplos do que sulcm·, não obstante esta se

gunda pronunciação trazer sua origem d? latim sulca1·e. 
Jacinto Freire na pag. 7 diz. "O maior galeão dos que 
até aquelles ·tempos swrcaram nossos mares" &c. Chagas 
nas Obras Espiriluaes tom. ~2. pag. ~88. "Estas tempes
tades s~wca quem neste penedo busca o porto" &c. Viei
ra dá copiosos exemplos desta pronunciação. 

Surpre%0 ou sorpre<;.O e não st~rprendido, dizem os 
modern05 que mais cuidam em 'fallar com pronunciação 
correcla. 

Suscitado em Jogar de resuscitado se acha em um 
Poema á Santa Magualcna, cant. 7. est. 38. "Nascido, 
vivo, morto e suscitado., Neste sentido s6 em poesia epi
ca se poderá soffrer tal pronunciação. 

·Tal. qual e não tal e qual achamos nos nossos escrip
tores mais puros em linguagem. São muitos os exem
plos em F r. Luiz de Sousa, que provam esta pronuncia

c;fí.o. 
Tangcd01·deinstrumentos musicos e não tocador acha

mos commummente nos melhores class~cos, Só Fr. Luiz; 
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rem o maior numero de exemplos são a favúr de tangedor. 

TaTima e taTiml]a pronunciam muitos indifferente

mente; querendo significar urna mesma cousa, quando 

segundo oscriticos, tm·ima é hoje aquelle estrado alto em . 

que se poerri· os cada veres de pessoas conspicuns antes de 

se en lerrarem, e no aclo de se lhes fazerem exequias; 
tarimba s6 se chama ao estrado mais alto ela cabeceira 

que dos pés em que se deitam os soldados 005 seus quar

teis. Porem não duvido que até nesta· accepção se deva 

dizer tadma, porque esta é u geral pronunciação, que 

achei aLéqui nos melhores Auclores. 

Tataro e não tcwtm·o, se deve chamar áquelle que 

por impedimento da língua p ron uncia mal as palavras e 

troca algumas leLras em t como v. g. Catharina em tata

·rina: o P'cl.dre Mauurcira quer que tambem haja tartaro 

para signif1car ao que quasi mudo tarda em pronunciar 

as palavras. Não sei em que exemplo se fundou, porque 

eu o que tenho achado é s6 tm·ü.urn.Gdo e não tartm·o, pu
lavra que em tal sentido nem em Bluteau se acha. 

Terçado [arma J e não traçado, porque era espada com 
m'enos da 3 .a parte da de marca. 

Te·rça?' v. g. a capa e não traçar, quer Bluteau que 

se diga, mas não apc.nta exemplo, nem n6s ainda o achá

mos. 

Tennentina e não tonnentina, como diz a plebe, se 

deve pronunciar a reúna, que sahe do teTebinto. Leonel 
da Costa: Eclog. tle Virgil. pag. ~9 . "A arvore quethí 
a termentina" &c. 

Tenbe'%a por te1·mw·a usou Chagas nas O bras Hspiri-· 
tuae~ tom. l. pag. 374 dizendo. "Carícias com que affa

garn' terne"ZaS com que animam" &c. Leonel ua Costa, 

Eclog. d~ Virgil. pag. 31 diz tambem., Fazendo-o amar 
PAR'!'. ~a. 10 
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com ternl!W." Porem hoje a pron.unciação m.ais seguida 

é ternu1·a. 
Te1·rapleno e te1-raplenar [termo de fortificação J tf'm 

mais e pJelhores exemplos do que te?Taplano e ten·apla--. 

·nar. N6s seguimos contra o parecer de alguns. , que esta 
palavra se .compoem de terra e plenus, e não de terra e 

planus. 
Terre11loto c não lerT·amoto ou ter1·a~note, como di~ 

zem os idiotas, e se acha impresso em alguns papeis mo
dernos sobre o terremoto de 1755. 

Ther'iaga e não triaga acho nos nossos l;lons Aucto

res de medicina, seguindo ao grande João de Barros, que 
na Decad. \'2 . pag. 14,'2 disse. "A çura quizeram fazer a 
alguns com theriaga ·, &c. 

'l'ibie';.a e não tibe%a, que trazem alguns livros, uns 

. dos q uaes são os dos Sennões do· Bispo de M artiria, on
de ~chamas, no liam. 3. pag. 16~. "Não se pode. chamar 
amor senão tibc;,a" &c. 

Tingiclura por tinttbrq,, já se não pronuncia, posto
que se a(llhe nos tex tcis antigos. 

Titubea1· é hoje mais seguido do que o antigo titubar 

porem não se diz com tanta propriedade titubeante como 
titubante. O uso com o seu despotismo é que tem appro
vado esta incoherencia. 

T1·oje mais usado do que t1·ajo, se bem que esta ter
minação em 0 tem a seu favor o:; textos mais gn:nes, po

rem o uso antiqu,ou-a. 

Transe [ocasião perigosa J e não tranr.e, como pro
nunciam os castelhanos. Camões na· canç. 10. "Emf1m 

.não houve tr,anse <.le forluna" &c. 
19·asn01biado e t?·as?wutar, se bem que na Cort'e na 

Aldda, pag. ~:24 se lê. "Galante como estava tn;snu~~-

tado" &c. 
., .. 
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Trava e não tmve chamavam bons antigo3 á viga 
atravessada, CUJUS extremidades descançam em duas pa
redes· ou pila Iies. 

TTefo quer Bluteau que se chame ao lwmem mali
ciosamente esperto ou bulhento, e não t1·eje.go, como vul
garmente se diz. 

Preição e treidor e não trai,ção e tr·aidor disse sem
pre Vieira, e os b.ons do seu tempe. Presentemente está 
pouco em uso. 

Premelar e não tTamalem· ou kambalear, como igno
rantemente pronuncia o povo. Tambem ·não é segl}ido 
usar de t1·emolm· p0r tremelear. O pwprio é M·emolam as 
banàeims, e tr;enwlea a .embarcação. Muito se hallucinou 

um grande academico do nosso tempo, quando .disse em 
uma oração- a minha t1·em.olante língua; querendo di
zer tTemula. Já em outro papel tinha escripto.- As t1·e

rnolas quinas portuguezas; querendo dizer as nossas M·e

molantes baNdeiras. 
Trença .e não tr·ança disse Brito na Mon. Lusit. tom. 

1. pag. \258. "Em cujos calções e vestidos se não vissem 
t1·enças de ouro." Está antiquada esta pronunciação que 
tambem foi de Sá de Miranda, e do insigne Barros. 

T1·esvar·iaT e tr·esvariado e não tr·esvaliar e tresvalia

do, como ignorantemente diz o vulgo, p~rque ' 'em de 
tTesvaTí.o, a que tambem o povo chama com erro tr·es

valío. 

TTo.ar por i1·ovejar disse D. Francisco lVIam~el na 
.Çamfonha de Euterpe, pag. 95. "Trôa o ceo, arde o 

horizonte" &c. Não é usado. 
Trombeta e não tr·onvl)eta, porque não ,ol?s.tante ter 

sido pronunciagão dos bons antigos, hoje .não ten1. l!SO 

nem ainda em poesia. 
Trornc.ar· mais seguro do q~,te tn~ncar, postoque se deri. 

10 * 
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''e do latim detruncm·e . • Jacinto Freire, pag. 14: "Por 
não tronca1· a histeria" &c. Manuel de Galhegos no Tem
pl. da Memor. Li v. ~. est. lq7: "Trancou Lanlas cabe
ças, tan Los braços" &c. E no mesmo Li v. est. ~ 15 : "Que 
acabe esse discurso assim t?·oncado" &c. 

Ugonoto e não ugonote disse o insigne Auclor da Vi
da de D. Fr. Barlholomeu dos Marlyres, pag. lüb :. 
"Ficou em pé, apesar dos ugonotos" &c. Deve-se seguir. 

Unioornio e não ~micorne ou licorne, como muitos 
escreveram ,. e jÁ Duahe Nunes de Leão faz na sua O r
thogrnphia esta emenda. 

Usso e não nno achamos constantemente nos nossos 
Au6tores Clnssicos: hoje ainda os querem ~eguir algun-s 
escrupulosos modernos, justos adoradores da antiguida

de; porem o uso está declarado contra o seu partido, e 
já Galbegos no Templ. da Memo. Liv. 4. est. 8. disse: 

"O u1·so não temia o ferro agudo" &c. 
Usura?"iO e u,su1·ei·ro: ambas as pronunciações tem 

bons exemplos de Vieira e outros Classicos. Os antigos 

diziam tam bem on'l..eneiro, der i v a do d'e on;~.ena, que Yal 
o mesmo que 'I.LS'I.tra.. 

Vagab~tndo e não va~arrmndo, como erradamente es~ 
crt!veram algun. , sendo um delles Godinho na sua Via
gem da. In dia, dizendo na pag. 40: "Com g~-:nte vaga
?1l'ltnda" &c. De vago na mesma accepção usou Barros~ 
Decad. l.a png. 17:3: "Gente vaga, sem natureza nem 

assento" &c. 
f/og'l.tem· com o pensamento, e não vagm·, como pelo 

commum impropriamente se pronuncia. Vieira, Lom. 6. 
pag. 3\23: "Interrompe com o vaguear Lle outros pensa
mentos" &c. 

Var1·er e não ban·er, como diz errullamenle u plebe. 

Vm·'l..ea tem melhores exemplos do que vm·gem. Bri-



·to na sua Mon. Lusit. tom. \2. pag. 110 diz vanea, e 
segu~u a Barros, que na Decad. ~.a pag. 180 usa da mes
ma pronunciação: "O fim da qual planicie é quasi co
mo vcw%ca" &c. Os que pronunciam vargia erram mui

. t~ mais do ~ue os que dizem vargem. 
Vasto e basto confundem muitos, principalmente os 

nasçidos em algumas das nos'ias províncias. Va§to é cou
sa grande na extensão, e delle vem vastidão. Pelo con
trario basto. é um agregado de causas, espessas e juntas; 
e assim se deve dizer bosque vasto por extenso, e basto 
por cerrado. 

Vent'l.wina [pedra J e não vitur·ina, como ignorante
mente pronunciam até 05 prezados de cultos. 

Ve?·dfja1· é mais seguido do que ve·rdea1·, como di
.ziqm os antigos . "Se vires ve1·dem· .o prado" diz Diogo 
Bernan.les nas suas Eclogas. 

l(e1·endo por veneravel s6 o diz um Auçlor tal como 

~d~ poe,ma, Desb(uição de Hespanh;;t, Li v. l. e5t : 1~!2: 
L~go que. fallar poude o rej verendo" &c. __ 

J7erisirnel,, verosim,el e ve1·osi~nil. Qualquer destas 

pt;onunciagões ~em bons exemplos,. A primeira ~ de Lo
bo na Corte na Aldeia, pag. 17: "O auctor que com

_põe livros seja ver.isimel" &c-. A segunda· é de Vieira em 
divers~.s Jogares das suas Cartas. A terceira é do uso, 

porque hoje tqdos commummente dizem verosimil. O que 

se não p6de dizer é verisimilitude ou verasimilidade , co:. 
mo alguns 'pronunciam em logar de ve1·osimilhança. 

Vesp,erf!' e vespor:a. _A primeira pronunciução é à cor
rente. A segunda era de muitos Classicos do sec"I.Jlo pas
sado, .Observem-se ·a.s Cartas ue Vieira. 

I ' 

' . Viado1· e viandante confundem -muitos para signifi-
:car o que caminha. Os críticos pretendem que viandan

te se applique precisam6nte só áquelle que caminha, co-
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mo bem provatn antigos e modernos epitaphios; e que 

viado~· sirva s6 para denotar aquelle homem, que viven

do em corpo mortal se encaminha para a eternida<le. Por 
isso Vieira no tom. 3. pag. ~85 disse: "Na mesma alma 

de Christo s6 em quanto viador" &c. Bluteau approva 

esta differença. 
f/ice-Rei e Viso-Rei tem exemplos da primeira clas

se; porem os muitos que se acham nas Cartas de Vieira, 

junto5 rcom os de Jacinto Freire, qt1e s'empre diz .Viso
Rei-, fazem com ·que muitos preli.ram esta pronunciação. 
A de Vi-Rei, que acho em alguns livros, é que não sei 

tenha exemplo de boa auctorídade . 
Vigairo ~ pronunciagão que não est:á em bom uso: 

devia sofrer-se, visto fer muitos textos a seu favor, edi

zer-s~ vigairaria. Não damos por antiquado o exemplo 
de Brito na Mon. Lusit. tom. ~. pag. 114, onde diz: 
"Ordenou um. vigako do imperio" &c. porque são ain
da hoje mu'i pouco3 os que usam da mesma pronuncia

f$ão; e em tal caso ainda os Classicos não perderam a 

sua auctoridade. Esta mesma regra dá com prudencia o 

moderno D-iccionario da Lingua CasteH1ana, seguindo 
ao celebre -da: Crusca. 

Vigia por insonolencia é mais seguido dos bons auc

tores medicas, do que vigília. Luz da Medic. Trat. 
3. capit. 3. : "Quando a vigia proceder de copia de 
·humores " &c. Outros muitos exemplos se poderiam 

apontar. 

Villaa ou vitlâa se p6de chamar á mulher do cam

po, porque um'ü e outra pronuncia<;ão tem bons exem

plos. A segunda é que está mais em uso entre os cultos. 
-Vingativo e vindicativo, que muitos disseram, tal

vez 'porque João de Barros na Decnd. 1. a pag. 3 . disse : 

" 'Sem os potlerein vindica?· 'POr lei ae armas" &c. Hoje 
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vindicativo s6 se applica bem á justi<;Sa, quando se diz: 
"J usti<;Sa vindicativa, distdbutiva &c. 

Visconde, viscondcça, viscondado, e não como vul~ 
garmente se pronuncia, bisconde, biscondeça e bisconda

do, cuja pronunciação s6 se deve dizer quando alguem 
tiver esbe titulo, por ser duas Yez.es conde. 

Vistoria [termo forense J e não t'estoria quer Blu
teau que se diga, e o segue Madureira na sua Ortho
graphia; mas contra o uso universal CiJ:Ue diz vesto1·.ia não 
ha que teimar, ainda que seja com rasão, como nesta 
palavra; porque significando uma acção ~õJUe se faz eom 
a vista, se devia chamar ptropriamente vist<!Wia. 

Volantim e não bolantim IDU borlantim, com0 d,iz a 
plebe ignorante. Alguns não despFesam a pronuncia<;ão 
de ·bolantim, deduzindo-a do cas·teil:hano; pois que desta 
nação é provavel que fossem os primeiros q'Ue viram os 
portugue?.es fazer habilidades 'lla marôma .• 

Volcao e vulcâo. Do prim.ei•ro modo pronunciou Va
rella no-Nem. Vocal, pag. f>~~, dizem do: "J7 oloão abFa
zador" &c. Do segundo disse o Conde da Ericeira no 
Portug.· Restaurado, tom. 1. pag. 4bó: "Cor.n ,ter.remo
tos e. vulcões de fogo" &c. Estamos pela primeira pro

nunciação, postoque, a busca-r a etfrn0l0gia, seja mais 
propria a segunda. 

f7oltar querem muitos que tenha dif.ferença de vol

tew·, dizendo que voltar é propriamente fazer voHa, ou 
ir e vir de novo para algum ~0gar &c. ; e v6>lteGJr é fazer 
dar voltas a <lguma causa á r0da, v. g., volteam, os,çQr
pos celesLes., volt~a a ba•adeira, volt~a na •marôm.a &c. 

fToíto em logar de voltado achamos em D. Roddg0 

da Cunha na sua Historia dos Bispos de Braga, pag. 

96: "Com a bocca .torcida e volta a uma or-elha" &c. 

Em Vasconcellos DG> 'Si-tio de >Lis'bG>a, pag. 1~.0 achamos 



o mesmo: "Si tios altos e voltas ás partes do ceu maís 
temperadas" &c. Mas nãó obstante não serem para des

prezar estes exemplos, o uso não quer que valham. 

Voliurvtarioso por hoinem voluntario ., que em .tudo 

quer fazer a s~1a vontade, achamos em -J oã0 de Bar~os 
na Decad. 4.a pag. 't90. Quanto a nós não deve estar 

antiquada esta pronunciagão, porque vehmtari0 ·não a 

substitlle bem. 

Xabregas etambem Enxob1·egas achamos no tom. 1. 
da:; Cartas do Padre Vieifà. A primeira pronuhciagão é 
hoje a mais seguida. 

Xergáo e não enxergão pr-etende o Páclre Bento ·Pe
reira que se pronuncie. F r. Lüiz de So.usa na· <>Ua Histo

Tia de S. Domingos, e Ft. Bernard0 de Briho na Ohro

nica de Cister, estamos certbs que seguiram o mesma . 
. Esta era a pronunciação dos antigos, · como se p®dte ver 
no Diccionm:io de Cardozo, e em Amaro de Roboredo 
na declaração da palavra tome?:vhtm. N 6s ainda seguimos 

a estes Auctores, •Jporque_ ni'ío vemos que se opponha o 

lHO universal. 
Zoftra fez D. ·Franciscw Mal!lU'el do genero mascwli

no. Obr. iMetr. Tuba de Calli0pe, sonel. 96:. "Zafl!ro 
singular, que foi vendido ., &c. 

Z'angáo [homem atravesfiador] mais seguro do que 
'J.(tngano. Chagas >no tom. \2. das Cartas diz: Zangi$os da 

sãa gloria" &c. pag. -114. 

Zanolho e não tJJaroquSJ [ co~o vulgarmente se diz] 

se ·deve cbamar áquelle que ahravessa os olhos. 
Zi%ariia e não si;oania. Barros, 'Decatl. 4. pag. 384: 

"M. et~er eliltre elles %Í%ani6P' &c. E' seguido por Vieira 
e por tedos os boJils, 

Zorrag7.te e não a%orragttc achamos e.m Brito nu, Mon. 

Lus'iU. tom. I. pag. 98: "Zorragues com que os casti-· ' 



gar" &c. Pretendem os que melhor faliam que ainda 
não esteja antiquada esta pronunciação. 

Zunido melhor do que wnido ou sonido. Fr. Heitor 

Pinto, Auctor recommenJavel, onde o uso o não fez an
tiquado. diz nos seus Dialog. pag. 79: " Os ·ventos que 
o;,7bniam nas concavidades das rochas" &c.. Na pag. 90 se 
acha a mesma pronunciação, que provêm da figura ono
matbopea. Ao zunido das abcl~uis chama Leonel da Cos
ta 'l.tunbido, nas Georgic. de Virg·. pag. 1~1: "As abe
lhas com um certo ;:;umbido que lhes serve de trombeta '~ 

&c. Não foi seguido. 

FtM DA SECUNDA PARTE. 
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NOTAS .. 

Á REFLEXÃo 2.3 - Sob1·e os nomes que s6 tem singttlm· 

ou plu1·al. 

Nada temos que dizer sobre a La reflexão, porque o A. no 

paragrapl10 4.0 enuncia a rasão de ~ão engrossar o volume com 

extensas listas das palavras viciadas na pronunciação. E com cf

feito seria -Hliroitado 'e indefi•nido o catalogo, que se :fizesse, ao 

passo qu'e deHe não resultaria p1·oveito; a gente · que pronuncía e 
escreve carapintci1·o, pe'leng1·ino, brabas por bm·bas, e outros que 

taes lJaTbarismos, é tão 'incorrigivel e ii•ncapaz de doutrina, como o 

areal tis'riado que não ·recebe cultura: e ·os indoutos, que tem 

desejo de emendar simi·l'hantes defeitos , fadlmente se corrigei:n 

com o auxilio dos diccionarios, estudada lição, e frequencia de 

pessoas ~mais instruídas·. Como porém ·a ·pronunciação incorrecta 

desfeia e o·bscu-rece o discurso, e 'de ord·inario ·é causa ' de adul

tcraçõ~es na 1óração escripta i e ha erros ·que, ou pelo não pare

cerem ou por invete-rados, se perpetuam entre os menos adverti
dos i a·mgenciou o nosso P .• Freire mostra-los e desfaze-los, ao 

·que desti·nou o pr-esente tr-a'tado. Mas porque algumas 'de suas 

obse'rv:ações •sãa tnen0s bem ·fundadas, e por isso podem gerar 

erros em sr--nt irlo c·ontrario, ou suscitaT de'masiados escrupulos, 

·seremos um pouco ma-is minuciosos no exa•me desta 2 .a Pattc 

do que o fomos •na •primei-r-a. 

Nãolnerece-m o'labeu cl'igno1·antes m.odemos ('vide .a pa·g. 8) 
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os que admittem o siugular de certas palavras, a que o A. s6 

consente plural jurando pelo testemunho de :Barros; fiou-se in

teiramente nesta auctoridade, porque se recorresse aos Classicos 

acharia em Fr. Luiz de Sousa passint o singular alforge e assim 

mesmo em outros escriptores. Fa1·ello tambem tem abonação 

Classica, e alem disso o uso commum, por exemplo, quando 

de um homem de muitas palavras, e muita basofia de têres, 

amisades e protecsões, se diz:- tudo aquillo é faréllo. A voz cor

respondente n'outras línguas tem singular: Jttlftw em latim, son 

em francez, b1·an em inglez, salvado em hespanhol.- S~mea 

está no mesmo caso; e no singular se acha nos Diccionarios.

Papas é verdade que nos livros e no fallar quotidiano tem mais 

geralmente plural: mas tambem é certo que o auctor esqueceu
se da papa dada ás creanças . - Não podemos so:lfrer que se !le

gue o singular aos nomes de vegetaes e de seus fructos, embora 

lho uã!:! dessem os antigos: todavia sabemos que o estilo de man

dai· á fava em quanto a ervilha enche é muito antigo ; e que nas 

corporações onde se votava por favas, muitas occasiões se oife
receriam de mencionar uma fava branca ou preta. Grão de bico 

diz toda a gente, até para o ditfcrençar dos grãos cereaes. 

E'falso que senão use. osingular .debijes, porque os exem

,plos são frequentes nos Classicos. '---- ·Tena::es e tezou1·as não de

vem ser privados do singular: um instrumento ou utensílio, por· 

ser com,posto de du,as ou muitas pesas, não se hade exprimir ex

clusivamente com a voz do plural. 

Pode o leitor confrontar a doutrina desta reflexão com o 

§ 1.0 do Cap. 4.0 do Epitomc de Gramm. Pvl't. por Moraes, 

e seguir este ultimo. Mas porque o nosso A. seguiu Barros sem 

mais reflexão, não queremos deixar de transcrever o n.0 '1 do 

§ que acima citamos, por vir muito ao nosso caso.-" N6s di

zemos os azeites , méis ., oleos , assucares, manteigas , especia

rias, pimentas, vinhos; leites; dar incensos; famas ; os trens 

dos exerci tos; as memorias; os 1uaes alguns grammaticos· dizem 

que s6 se usam no singular. l'elo cbntrario usamos: no singular 

uma fava, um grão de bico, um tremoço, urna lentilha, a papa, 

o farello, o alforge &c. ; o3 quaes Barros ensina que s6 se usam 
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no plural : " todas as forças · de Sansão levou uma tezow·a: "di~ 

eUe contra a sua regra."-

Á REFLEXÃo ·:~.a- Sob1·e o genero dos nomes. 

Quando os generos dos nomes não foram assignalados pela 

natureza das causas, determinou-os o uso arbitraria das Lin. 
guas, e tãa arbitraria (quando applicado ~os ohjectos inanima~ 
dos e sem sexo, e ás entidades moraes e rnetaphysicas) que de 

uma Jiugua para outra varía o genero de uma mesma causa: é 

obvio o exemplo na palavra mar, que temos masculina, hem 

cem o os italianos, •v. gr. 110 seu adagio, loda il mm·e e lim'llti 

alla ten·a: gaba o mal', mas fica em ten·a; já não é assim no 

idioma francez em que la mer é feminino; os hespanhoes fazem 

esta voz ora masculina ora reminina , é frequente dizerem está 
la ma;r mui alta: o ma1· está muito empolado. - lia po:rtanto 

muitas irregularidades na concordancia dos nomes, porqu~ os 

adjectivos, que tem variações indicativas de genero, modificam

se forçosamente pelo substantivo: neste assumpto é geralmente 

juiz o uso, alem de servirem de norma as regras que se encon

tram nas grammaticas. - A primeira palavra <]Ue o nosso A. 
cita- penonagem, é dos dous generos, posto que a praxe ardi

na ria s6 lhe dê um, tendo por si a regra, que passa po-r geral, 

de que os termos a~abados em gem são femininos: igual genero 

tem pelo uso corrente epigraphe, py1·amiclc, cqtast?·oplte, e do 

mesmo modo as figuras ue relhorica apontadas neste artigo. 

Não atinCLmos com a -ra são que mo,•eu o A. a ir d'encon

tro aos Cldssicos, que ~screveram ag~ta comm.urn, porque nada 

mais natural qne fazer este adjeclivo commum dedous negando

se-lhe a variação degenero feminino; ao passo que diaer ·agua. 

commua, caset commua, siío desagradaveis e pouco delicadas ex

pressões; e não cremos que S<'ja rasão bastante para as acredi

tar a analogia de algum e nenhum., mesmo porque ninguem ho

je diz algttet, ncnlttta.- Aos nomes acabados em OI' dão os mo

dernos a variação feminina respectiva, no que o A. concorda, 

·mas esqtleceu-sc de mencionar qne sempre fazemos commum dos 
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dois generos os comparativos, supe1·ior, i1ife1·io1·, ulterio1·, citc

riol" , antet·ioT , posterior. 

Quanto ás pertenções de Bluteau, citadas a pag. 11, a pra• 

tica constante dos doutos s6 adoptou pilastra , escandalo, e este 

ainda mais por ser escandula um plebeismo.- Quer o mesmo 

erudito theatino que se diga anecdoto, sem duvida fundado no 

adjectivo latino anecdotus, a, um (cousa que não está divulga· 

da: que tal é o sentido restricto de anecdota), mas esta voz de 

origem grega ' passou do francez para a nossa língua, c todos 

pronunciam anecdota.- Scisma usa-se no masculino quando de

signa sepaJ"af;ão da unidade da igreja por divenidade de opiniões; 

posto que haja exemplos antigos do contrario: s6 o fazemos do 

genero feminino noestylo familiar, querendo exprimir a appre

hensão erronea de algumas . pessoas , que é o primeiro grau da 

doudice. 

Os nomes apontados no ultimo paragrapho da pag. J 1 fo

ram empregados pelos Classicos ora n'um ora n'outro genero; 

porem a mais seguida pratica decidiu-se pelo genero masculino, 

em rasão da indole dos significados dessas vozes, e sem lhe faltar 

nos escriptores de nota abo11ações seguras: exceptuaremos toda~ 

via infante, de que temos o feminino injanta, (designando pes

soa real) igualmente com auctorisação classica. 

Assim como o A. lembra ser arvm·e antigamente do gene

ro masculino, podia tambem trazer á memoriajim -que era do 

feminino, exemplo,....-" a morte de ou.tro velho de igual idade 

parecia-lhe espias ou sinal de sua -fim . " Palmeir. d' ln9l. p. 2.a 

cap. 136. 

Sy?"tes se chamavam os bancos d'ar~a movediç0s que torna

vam mui perigoso um golpbo, do mar da Lybia, tão infama

do por naufragios que o seu nome generaliscu-5e a outros simi

lhantes baixos.- Scylla é um rochedo no estreito de Messina, 

frontei<ro á voragem chamada Charybdes, dois gl'andes perigo! 

para os naveganles n'aquelle passo; do que nasceu a phrase pro

verbial "fugir de Scylla, cahir em Cbarybdes. Empregaram os 

nossos escriptores muitas vezes estes nomes, mas sempre no fe

minino como no latim donde os tiraram: 11ão val portanto o 
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exemplo do P.e Chagas (citado a pag. 12) que contra todos os 

exemplos latinos e das outras línguas deu a Syrtes o gene:r:o mas

culino: do mesmo modo não seguiremos o P.e Godinho, que na 

Relação de sua viagem, cap. 28 in princip. escreveu:-" ••• pas

sageiros, que escapando a poder de dinheiro do Scylla de Ale

po iam dar no Charybdys de Alexandreta, onde o vice-bachá 

tinha logo aviso de quanto passára em Alepo, e sabendo que lá 

se tinha dado dinheiro não o~ deixava cá embarcar sem lhe da

rem outro tanto._, 

Não podemos negar que torrente tomando-se como substan

tivo é masculino; mas para dizer a ton·ente, como é vulgar, 

ba a desculpa dos particípios substantivados, que allega Moraes, 

vide a palavra no seu Dicc. ~ em hespanhol e no italiano é subs

tantivo masculino, e nesta ultima língua ba o diminutivo toT

?'entello. 

Não assentimos á censura com que termina esta reflexão. 

A moral é a doutrina dos costumes: theologia, ou sciencia , mo

ral. Podem-se adduzi r sobre este ponto cxem pios pró e contra; mas 

deve prevalecer o raciocínio. Entendemos que moral é um ad

jecti v o substantiva do. Dizemos a moral; subentende-se sciencia, 

ou acção &c. dizemos o moral, subentende-se procedimento, ha

bito &c.- Se não concordarem com este nosso pensar, não se

remos tão pertinazes como os propugnarlores das formulas aris

totelicas. 

Á REFLEXÃO 5,a- Sob1·e o ttso de alguns advcrbios (fc. 

A respeito dos adverbios nunca e jámais, cumpre esclare

cer os principiantes mais do que o A. fez, e mo;trar o como se 

tlnganou notavelmente 11eprmraudo o uso dos dois reunidos. 

Nunca traduz o latim nungttam, em nenhum tempo. J á
mais P.o latim tmqttam, em tempo algum, vez alguma.-Nun

ca leva comsigo mesmo_ a negação: exemplo, este homem nttn

ca me tratou mal: Jámais pede regularmente a negação expres

sa, para fazer a preposição negativa : ex em pio, não farei jámais 

o que me pedis, - Nunca usa-se mais ordinariamente nas pro-
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posições que exprimem um juizo posifivo: jâmais tem particu• 

larmeute Ioga r nas que exprimem interrogação, duvida, incer'" 

teza &.c.- Algumas •vezes ajuntam-se ámhos os vocabulos na 

mesma phrase para dar mais energia á expressão: exemplo, 

ntmca jámais vos deixarei. Estes adverLios usam-se ás vezes um 

.pelo outro, como se as suas significações fossem identicas. Vid • 

.lt:nsaio sobn: os Syn. part. l.a pag. 189. 

A auctoridade dos Classicos, que o nosso A. tanto venera, 

levanta a censura de pleonasmo que elle impoz ao ajuntamento 

desses dois adverbios na mesma frase, porquanto vê-se que as

sim os empregaram ·para dar mais vigor á expressão: outro 

tanto . praticam os hespanboes: lê,..se no Dicc. hespanbol, fran

cez e latino de Gattel. "Nunca jamas, o mesmo que nunca po

rem com mais força." - Yt>jam-se os exemplos que deste e ou
tros usos dos mesmos adverbios traz o illustre A . elo Gloss, 

de palav1·as ejr. da Li11g.jranc. pag. 80 e 81: acrescentare

mos com tudo os seguintes.-" Nunca jámais n'aquelles claus

tros se experimentou nem sentiu ar contaminado &c." F'r. Luiz 

deSousa, Hist. eleS. Dom. part. l.a Jiv.1. 0 cap.2G pag.59.

" 0' candidi~sjma formosura da Santa Fé! Vem e entra no rnen 

coração, e n'elle estabelece tetL assento immovel, para que n-un

cajámais tedesempare &c. -1>. • Man. Bernardes, Paraiso dos 

Contemplativos, pag. 63. 

Cabe neste Ioga r adduzir os e:r:emplos segw·os, que o A. não 

achou, das outras formulas adverbiaes, mas porem e mas com· 

twlo, stygmatisadas tambem nesta reflexão, ea pag. IG, com a 

marca de en·o de pleonasmo, apesar de usadissimas e bem auctori
sadas.- Se o A., tão lido nas obras de Vieira Cjlle as cita a cada 

passo, não viu nwncajárnais na carta 3.3, vol. 3.0, d'e~te mestre 

da lingua, muito menos achou as seguintes passagens de Cantões . 

.ll.fás po1·em quando as gentes mauritanas, &c . 

Lus. cant. 3.0 est. 99. 

JJ:fas po1·em de pequenos animaes, &c. 

Lus. cant. 6.0 est. lfl. 
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Será no esforço ill·ustre e sinalado, 
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Lus. cant. 1 o .O est. 59. 

Mas •comt·uclo com seu pensamento, quando lhe vem á von

tade acéar·Jieta mil pensamentos vãos, que tudo para com ella 

é um •lume depa·lhas, &c.-Cada 2.a escripta da lndia a um 

amigo. 
Encontrámos portanto os exemplos em livros que não são 

de infedm· nota. 

O adverhio aca.so com interrogasão é correspondente a po•· 

venlttTa contra o sentir do A. Notai nas obras do veneravelll ." 

Chagas, 1- 10, esta pbrasc. - "Acaso é o trazer plumas? .. isso 

deu a natureza a uma a\'e." E em Brito, CJn·onica de Cist. li v. 

t.U cap. 3.0 "Mas se acaso a communidade fôr tal que em Jo

gar da modestia se veja nella dissolução &c."- Consultai ta m
bem :Moraes verb. po·rventw·a. 

Na mesma pag. 15 que vamos analisando inculca-se uma 

opi nião a respeito de assás que não se acha convenientemente 

justifi.cadá. Confronte-se o que a h i' se ·lê com as seguintes ci.ta
ções.-" A náu de Affonso de Alboquerqne esteve sete relogios 

de mar ém travez com assás i?'abalho, sem querer dar pelo le

me." Comment. d'Alhttq. 1.0 cap. 8.0- ;:, O que ella muito de· 

ordinario fazia e com assás libm·alidadc:,. Fr . Luiz de Sousa. 

Vid. elo A1·ceb. liv. 1.0 cap. 2.0 Entre outros, temos estes ada

gios:- Assás ca1'0 compTa, quem roga.- Assás escaço é quem 

das palavras -tem dó.-- Conclue-se que'se ajunta assás aos nomes 

e na accepção de muito, embora não se tome então por adver

bio, mas como adjectivo significando bastante. 
Reparilrnos em que o A. incluiu nos advet·bios as frases oon-· 

junctivas· po.çto que, ainda que, que ent ram 11a classe das conjunc~ 

ções advm·sativas, isto é, que modificam as st"ntenças por oppo

sir;uo: os antigos grammaticos lhes chamavam conclicionaes. 

Aqtâ d'elrei. A respeito desta expressão vogam· opiniões' di

Versas : dj.zem alguns que é urna phrase ellyptica; ~ue a ·ph:fase 

por intei~o deve ser- acudam ~:~qui os da padc d'elt:ef; 'e .que 
PART. ~.a 1l 



por conseguenc ia ·ágw: ~'el-rei é erro do vulgar. C om effeito es

cré'ver áque d'el1·ei se rá defeito, mas não sabemos se erra rá quem 

disse.t e escre\•e r a h que d'elrei, que pode ser pbrase ellyptica 

da mesma maneira, começando pelu interjeição a h, e abbrevian

d-o, por exemplo, ah gu:e venham aqui os lumrens d'el1·ei! Não 

1ws decidi1110S, como o dicciouarista Moraes, a ta.xar de er

rtmea a -expressãro ali gue d'elrei.; a1J contrario (alem do uso 

constante; que per si só não seria sufficiente) ba seguros exem

plos nã•o s6 della, como de identicas formulas de pedir auxi

lio, v. gr . á gue <lo povo! á que de Deus ! Vejam-se os -exem'

plos no Di.cciouario publicado pda Academia .das Sci:encias, en

tre outros os deCeilla no plural, e tambem Aesteallmero o uni

co -de aqui d'elreis, ·de D. Fra nci.sco l\!La-nuel. - Alú mesmo se 

declara 'ser est-a uma formula adverbial com q·ue s~ invoca e int

plor.a o fu \'0r d 'e l-rei :- e n 'outros casos uma in•tcorjeição de que'm 

se_ admira: -exe m-pl-o. "A' <pte ·<f'el.rei! ' 'ÓS vêd.es aqltdlas meni· 

nas.'"- Jorg. Ferreira , - Ulysipo. 

Nos Sennões genuinos do P.e Chaga'S, 9, .225 1 ei'lcontra-se 

o s~ui ~l te pe.dod<J· - " Se ~s mesmos pccoa.d0s são gritos , sã0 

brados, são á que de Déus tarna-nbos, 'lu e ;r.a-sgam a região d.a-s 

nuvens-." 

.Á REili'LEN.Ii.ó G.a - Sóbrl·e a termiwqgã'O di'Js names 

diminutilvos. 

Os dim~~mtiv·os e os a-ugment-ativos sã-o variações .dos .nom€lll 

que modi·fi:cam para mais 011 para m€nos os siignilicad1Js sem .al·· 

ter·a r na .substanci.a ·as ide as -q.ue re;p·resenta·m : são .pederesos .au

xiliares do discurso, princ~palmcnt.e em ling'uas tão ·harmoni-o· 

sas, como a nossa , a bespanhola e a italiana , sobretudo sendo 

em prqgaàos com pa11cimQnÜt e a proposit-e.- Ra .t:asos em 11ue 

os ~·imin·utivos dã<J tnil i·ta grii{Ça áexpressãG JJas ph<rases flue tüffii 

e natura.es; outros em -que 'n'um estiJ(i), •OU a.f.fechtoso '()tt patb-e

tico, em qualquer modQ .de td~~er delicado e &tlave, nã'O po

deriam ommitir-se sem desfalq·ue do mi·mo ·e ag·rad:o ·tíla alocu

ção., -e <t·s ·v'et"eS ·des mG';vimen.l.<Os iiliNlt-ofi.es~ l'-0renws p1H'!\ exem~ 



pÍos : ~ remate da celebrada oitava de Camões , 28 ,a do can

to 4.0 

E a's mães , que o som terrível escutaram , 

Aos peitos os filhinhos apertaram . 

Ülitro logar de tão insigne poeta; nas P.imas , Seneto ao, 
qae pdncipia: 

Está o Jasci v o e doce passarinho , 

Com o -bi!Juinho as pennas ordenando, 

O vel'SQ sem medida, alegt"e e brando 

Expe4indo no ru~tieo raro iulu1>, &e . 

No estilo famiHar e comice é de muito aprego 'O uso ele

gatite dos diminutivos, e entram felizmente n~s ironias e mote

j()s, Ga.reia de R€seude, o chronista: de D. João 2. 0 , mofande 

(na .Lliiseellanea ) daa extravaga11cias de. trajos do seu tempo ('f.') 
accumulou todos estes diminuti"los'-

A<g<tra vemos capinltas, 
Mll.i.Jto cuT'I:os peUotin-hos, 

Gol•pinbos e çapatinhos , 

F undas, pequenas mulinhas, 

G;ibõesinhos, barr€tinlbos, 

Estreitas cal!leça.dinbas , 

P.eqlUenas nemlina~in'ilas, 

Estrei>tin ha-11 guarnições 

E muitas mais invenções 

Poi~; qu.e ta-do são cousiuhas. 

Pa'l'a serm-os ma~s expHciÍ't-os que 'O nosso texto, coutín ua remos 

aproveitando :!.lgumas cou"'as uo q'Ue nesta wateria ex pendeu, em 

so.a Grammatica pbi•losophica, o sabio philologo Jeronimo Soares 

(-'>) Note- se de ,pns~g.l\m h a que tempos isto vai , e o coqJo e!li. todo~ 
(ls ~eculos se alevantaram brados de cen>nra contra as modas nvve~luano &c. 

11 * 
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:Barbosa.- Os augroentativos são os que com n1u.dança na ter

minação augroentam a significação de seus primitivos, ou quanto á 

quantidade ou quanto á qualidade: de ordinario acabam em ão, 

como santal'l·ão, bebe,rrão, ou em az como velltacaz, villanaz, ou 

em a5:o, como bicltago, mest1·ago; isto os masculinos; que os femini

nos tem pelo com muro a terminação em ona, exemplo, mocetona, 

ou em aga, exemplo, 7'Íca!ia·- Os diminutivos são os que mu

dando a terminação de seus primitivos lhes diminuem mais ou 

menos a significação: acabam em inlw, ou inha, como de pei

xe, peixinho; de casa casinha; em zinlw quando os primitivos 

rematam em dithongo, para se evitar o hiato pelo concurso de _ 

tres vogaes ; v. gr. , à e leão ,. leãosinho , de pái , páisinlw ; igual 

terminação tem os nomes que acabam em consoante, posto que 

algumas excepções se notam em que ba dois diminutivos da mes
~a palavra por diversa terminação: exemplo, de casa tambem 

ha casinhola, de peixe tambem ha peixesinho. lia-os findos em 

~te, como pob1·Bte, de que temos igualmente pob1·esinho: em ~ta, 

otc , e ota , e~em p1o, ilMta, ilhote , ilhota , que todos signi-fi.cam 

o mesmo, podendo alem delles ajuntar-se ilhétG na mesma accep
são : de arca se tem feito m·guinlta , myuBta , a1·quilha , e a7·

gu2te masculino. Vemos que os ha em ilha, como de cama, ca

milha, de que é mais vulgar caminha: raros são os em tJto, exem

plo pe1·digOto. 

Em summa, em tal-assumpto s6 a muita lição, e atilado 

ouvido para attender á eupbonia do período, podem ser guias 

prudentes. E' reprehensivel o abuso popular de fazet; a cada pas
so diminutivos em ito e ico, mais proprios do idioma hespanhol 
que do nosso. 

Não tem rasão o nosso A. em dizer (pag. 17) "- abanico 

e não abmdnho"- porquanto se o primeiro é mais frequente, 

o segundo tarnbem se usa e o traz João Baptista Lavanha, na 

Viagem deFilippe 2.0 , fol.69.-Nãoatem, onde, napag. im

mediata, escreve "-de paslm· pastorsinlto e não pasto1·inho como 

alguns dizem"- bons escriptores, entre elles Vieira e Fr. Luiz 

de Sousa, usam o.ra d'uma, ora de outra modificação. De jltJt· 

tarobem h a fto1'inhçr.., e de m9nte, nwntinlto e monticttlo. De 
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f'JI'ão é mais natural e commum dizer-se 91'ãosinho; e de verão 

tambem muitas vezes se faz verãosinho.- De. t·io alem de t·ia

olio achllmos a miudo 1·iosinlw. 

A nossa lingua é mui rica neste genero-d-e derivação , que 

faz com que a significa·ção de um pri.rnitivo tome um' augmento 

fi!norme, e delle vá descendo gradualmente até o contrario extre

mo de pequenez, como se vil iws derivados de velhaco; velhacão, 

velhaca~ , velhaqu~te , velltagitinho ; e de soberbo ; ·sobe1·bão , so

lun:ba~o, sobe·rbatc, sobe1·binlw. 

Á REFLEXÃo '7 .a- Sob1·e os pa1·ticipios viciados 

na prommciagão. 

A doutrina do A. neste capitulo não nos parece inteiramen

te admissivel; estriba-se elle no uso dos Classicos , e dá a enten

der que na distincçuo de particípios regulares ou participios con

trahidos 's0 havemos de acceitar as formas com que os antigos 

escriptores os rnodiücat·am. - Parece-nos que o particípio con

trahido sincopando syllabas abbrevia a palavra, e pode ser com 

vantagem empregado na dicsão poetica, ' tão sujeita ao numero 

e harmonia, tão obrigada a em pregar as vozes mais curtas e ra

pidas na pronunciação, pois que nisto vai muito para o seu ·ef

feito; porque de prosa .alivanhada em forma de versos estamos 

n6s de sobejo fa-rtos. Disse Bocàge, po.eta de natural inspiração; 

"Europa, curv.a, opp1·essa, e quasi escrava." 

Pelo dictado do nosso A. opp·rimicla era a palavra segundo 

os Classicos, porem opp1·esso vem na-turalmente do latim como 

outros muitos adjectivos que temos, por exemplo ignoto, pt·omp

to, mixto, &c. Todos n6s sabemos, como da indole da conju

gação, da raiz do verbo, 'se formam os particípios : de rep1·imir· 

teremos 7'CP7'Ímido, de st~pp,·i.mit·, supp1·imiclo. Opp1·esso, t•ep,·es

so, &c. não são termos tão communs; mas quem negará que 

muito contribuem' (abstrahindo agora dos versos) para a concisão 

e vehemencia de um discu.rso oratorio, maiormente quando a. 
par da l~cusão 1lorida for necessario concentra·r as idea3 em bre-
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ves. phrases? G.trer~r desterrar estas formulas da linguagem , é 

priyar~nos da yariedade, e ás vezes da fo,ça, com que nas padc

mo~ exprimir.- Accresce que o A. não peleja deterroimadamen
te ~entra todos os par.tictpios eonhahidos, s6 contra aque}les de 

que não pôde achar ex emplos ; o~tros cita q.u.e nem menção me
recenl , como vo!tõ por uoltado.. 

Eotendend0-se que não, achibmoo rnliltiv.o pmra trepro\lar a 

ayncope E>·tl conthtc~o nesses a<lject:ivos O>r'illndos dos verbos, 

sabe11do-se que approvâmos, segundo ascircumstanciat.~ q nalquGr 

das duas modificações que .tem em a nossa linguagem, appellâ

mos para o testemuêlio geral: e que nos digam se ajjlicto é rc

prehensivel s6 porque Vieirll! o u.smt poucas vezes, servindo-se 

mais de ajjlJigido: os italianos tem ajjlitto; e os Ilossos visinhos 

hespanhoes as duas modificações como a nossa língua~ e del

las sem escrupulo se servem. Vamos agora ler o que escreveu o 

l1tterato rnai!l sabedor dos arcll.rtos da linguagem a pag. 3 do. 

tom. 2. 0 do .Ensaio solwc os Synonymos, "-O coras-5o rtjflieto. 

não faz esfo~Ço algum para se distrabir da sua dôr; antes esta 

se irrHa mais, quando a querem com.bater. Para consolar o ho

mem na ai'ílicção convém dar tempo ao desafogo e e~ pera r o mo

mento favo~avel ,. que é de ordinaúo quando a pessoa cij(licttit: co

meça a fallar com uma especie de ternura ·e eifusão do ooração

áce rca do oàjecto, que motivou o seu penoso estado.B - De

mais,. o participio. latino é ajfliç-~, c note-se que muitos q_ue 

o A. reprehende não são mais que traducções latin~s, como, 

sttbmerso, erecto, extenso, incurso, expttl$o, molesto &c.: nova 

rasão esta para sem .r elu,ctancia se :tdoptarem. Exliaust'o, abs

·tracto, eleito (electus} tem ;1 mesma fonte-:, e o A. admitte-os; 

e e-is-aqui a flagrante contradi<~ção de quem s6 ulha para aucto

rida,des e não ~ attel!J de á r asilo das causas · talltQ r:.naior contra

di-csão que a pa \;~.v.ra oppn;,sso, nesta obra se acha justificada a 

pag. l.ll cQm F r. Beru.a·rdo de Brito, q,ue não é aucto-ridade de 

pequena monta .• 

Note-mos maJs que o ter emprega<lo o atuclo.ll do poema a 

S.ta. Mania M~<J.ale11a a palavr-a. sus~itado em logat dC' restnci

tado, não era objec-to de reparo-, .por mão ser exemplo ola11-
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sico, nem haver susceptibilidade de erro em palavras de tãl!l di

verso sigoi:ftcado, bas:tando a apposição da preposição 2·e para 

as distinguir.- Quereriames n6s que esta preposição, que tão. 

ai•mplesmente compoem os verbos para denotar iteração de acto 

fesse mais geralmente applieada, v. gr., que assim como temos 

repeti1', e ?'et?·ocede?' e 1'ecompo1' , usassemos de 1·econ~e~ar, pol' 

hav~r casos em que este verbo sel'Ía mais explicito do que ,·eno

vm·. E' cousa celebre que uma das equivalencias de 1·enova1· no 

Dlcdonarlo de Moraes é 1·ecomegar, onde cita a Cbronica de 

D. Joiie a .O, e no corpo do Diccionario na ordem alphabetica 

não traz e•fe verbo, tendo incluido outras palavras sem apon

tar auctorüaçãu. 

Âs REFLEXÕEs 9.8 E lO.a- Sob1·e os G1'?'0S commetl.idos n~ co?~

jttgat,;ão de algttns ve~·bos, &c. 

O verbo, a palavra 'POr excellencia, a que exp~ime os actos 

e os juizos, Sf'lldo a que mais variações experimenta para indicar 

e distinguir as pessoas, os tempos, as mõdi:ficações relativas aos 

sujeitos, é pel' isso aque'lla em que mais e por ditfer'ente m~nei

ra erram os iudoutos; cooconendo para isso não pouco as conju

gações irregulares, numerosàs nas línguas vivas, mas q'ue o uso 

immemorial sanccionou, e converteu em excPpções pe:rmanenles 

das regras. A importancia do verbo na oração ou sentença é mo

tivo par·a os CJ'iticos se darem ao trabalho de apurar as t10'rrna3 

da recta conjugação e as anomalias adaptadas. 

Temos; per correntes as advertencias incluídas nestes dois ca- , 

pitulos, co-m poucas excepções.- Quanto aos verbos, ·construi1·, 

destruir, despedt1·, cremes que seguir os Classicos, como aponta 

o A., é levantar uma questão já pelo lilso decidida : não se di~ 

agora, construe, dest1·tte, J'lem consume- por consome, postoqúe 

é innegavel ser essa conjugação melhor deJ·ivüda das p.rimeiras 

pessoas do presente do índícativo, evitando anomalias no v,erbo: 

menos rasão haverá para dizer com os antigos c G despido, que 

<nt despida, não s6 porque o verbo de que este se compoem faz eu 

pego, que eu pega, mas por causa de con.fu·ncl'ir-se com o parti ~ 
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cipio despido ou a sua terminação femfnina. E se o '\let·bo medir 

é anomalo, porque o não serão os com postos de pedir, cuja va

riação aquelle segue? 

Pelo que se lê enunciado de tlm modo absoluto a pag. 23, 

poderá presumir-se que dtJe1· é tão s6mente neutro, quando mui

tas vezes é tão activo como neste rifão: -quem nãodá o que d6e 

11ãe alcança o que deseja. 

S•u:rni1·: vendo-se que o A. adopta as ,variações irregulares 

deste verbo se conhecerá a justiça rom que acima fallámos a res

peito do uso actual de outras· variações de destnti1· e constnti1·, 

e de consumir, que d'envolta com aquelles o A. intromette, 

vindo à'e.pois quasi a contradizer-se no paragrapbo do verbo su

mir, acceitando-lhe expressamente a divergencia da regular con

jo,~gação. Se os antigos diziam consumes, consume, é porque na 

raiz deste verbo composto . diziam igualmente mmes, sume.

Nos deril'ados do latim sumo, is, é que dizemos assume, 1·esttme. 

T-itubiar. -Devia o A, mencionar que nos Classicos é fre

quente o uso de titubar, versão immediata do infinito do verbo 

latino, titubo, assim como eropvegaram o participio do presen

te tit1~bante: mas se lhe es~apou aqui, lá reparou esta omrnissão 

110 vocabulario, com que finda este tratado; vide a palavra a 

pag. 14G. 

Valer.-:- Claro está que os exemplos Hão para se pl'onunciar 

val; mas não !:! exacto que vale se confunda com o substantivo 

seu bomonymo valle que se escreve com dois ll. Não fazemos ca

so, por desusada, da voz do imperativo, que usavam os latinos 

como formula de despedida, e que de raro se tomava por subs

ta1Jtivo, v. g. como em Virgílio, vale rete,"num., adeos ete1·no: 

a mais ordinaria signifiéação ' de vale corresponde ao nosso trivial 

cumprimento passe bem; tenha saude; e dahi nasceu que ainda 

não ha muitos annos era appendiculo obrigado em todos os pro

logos, que 11ão findavam sem essa costumada saudação ao Lei

tor ·, que era tambem por força ou pio, ou bene.volo. 

São mui justos os reparos sobre as abusivas pronunciações, 

que se rcprehendem no :fim da reflexão !J ,a; a doutrina, que as 

corrige deve ser quotidianamente exposta nas aulas, pois que vc-
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mos muitos presados de bem fallantes, que todavia pela fôrça 

irresistivel do habito , cabem em erros tão torpe~. A falta de at

tenção, que ou confunde as segundas pessoas d.o plural dos pre

teritos perfeitos do indicativo com as segundas pessoas dosingu

lar dos mesmos, ou estropia aquelles, é tã.o commum que a no

tâmos em obras impressas; é vergo11hosa mancha na put~eza da 

dicção, c que o escriptor deve sempre desveladamente evitar: 

porex.emplo, t~bamastes, vos amasieis, é vicioso modo de conju

gação que muito cumpre desterrar. Igual censura merece o erro 

no futuro do conjunctivo, tambem nas segundas pessoas do plu

ral, quando pronunciam amares, que é a voz do singular, ou 

amat·eis, que é solecismo, devetH~o dizer-se amanles; contra el

le insiste o A . na immediata reflexão, a pag. 33, mostrando 

quando é lo ~o~ vavel o uso da syncope. 

Ampliando eacclarando ote·x.to donossoA. (Reflexão lO.a) 

poremos por ordem as figuras da dicção. São estas as muda_nças 
que se fazem nos vocabulos sem lhes alterar a Bignificação : umas 

se empregam no uso geral, outras em e5criptos de certa natu

reza e em determinadas occasiões , e todas procederam de se 

querer evitar o concurso de consoantes que produz som aspero, 

e as cacophonías, &c. : contribuem portanto para fazer mais har
moniosa e fluente a linguagem.- 'l'em Ioga r similhantes altera

ções por tres f6rmas e cada uma destas no principio ou no fim 

ou no meio dos vocabulos : a saber -

1.0 Por accrescentamento de syllaba ou letra: e são tres 

as figuras desta especie . - Prothese, ou apposição, quando o 

accrescentamento é no principio das pala-vras, por exemplo, 

ajuntando-se ás seguintes a vogal a; avGar, achegar, alemb1·ar, 

assocega1· , a credor , mnost?-ar , e outras , q ne no principio usa

ram os nossos antigos, e ainda agora usam alguns poetas por 

causa da medida do verso : e mais as usa a gente rustica, que 

é a que mais conserva a antiga pronunciação, a teima ndo v. gr. 

a dizer 1·elampado como antigamente se escrevia. - Paragoge, 

ou posposição, accrescentando-se alguma syllaba no fim da pa

lavra: exemplo, Jelice, Joanne, Isabella, perlinace, produ;r.e, 

1·eluze: c o caso~ que pelo que toca ;;~os verbos, (coq~o os doi~ , 
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ultimas nestes tempos e pessoa) outr'ol'a assim se conjugavam 

por figura ou sem ella.- Epenthese ou interposição (usada pou

cas vezes) intercalando-se uma syllaba no meio do vocabulo, co

mo <juando os. poetas em vez de Ma1·te dizem Mavorte. 
2 .O P0r snbtracção, de que resultam outras tres figuras.

Apherese 011 abs.tracção, tirando-se ás palavras algumas syllabas 

no principio: exemplo, b6becla!i, lianr;a, por ab6bedas, aUian5:a; 

e mais Vt~lgarmcil'te ante em logar de adiante; inda por ainda; 

té por até; tra~ poralTa~, &c.-Apocope, on mutilação, cor

tada algu·ma syllaba no :fim dos uomes, como quando dizemo~ 

gua.rte lá em vez de gua1·da-te &c.- A esta especie de altera

ção pertence tambem a synalefa ou elisão : exemplos vulgarissi

mos : elo , da , deste , lho pot de o , de a , de e$tc, lhe o; outros 

querem que se refira á metathese (de que tratarembs) porért;~ a 

nosso ver com menos rasão.- Syncope, ou concisão, supprimin

do syllaba no meto da palavra; exemplo, temp'Tado , per'la, ,_ 

imigo, e~tidoso, despa1·ece1·, m6r &.c. , e tambem na pronuncia 

corre~ te d-ir-te-he·t, Jar-te-Tiei. 

3.0 Por transposição e trai·urformação das Íettras ou syllabas; 

:figura , q ué chamAmos metathese ; isto é collocando·as em or

dem d.itl'erente da em que se acham novocabulo primitivo. Pra

tica-se na preposição em quando se troca o 'l1t em n e elide-se o 

e, v. gr. no , neste , encorporando-a com o artigo , ou com o de~ 

monstrativo;- nos infinitoa dos verbas por eausa da euphouia 

substitue-se o 1· pol' l; exemplo, disp8 -lo, ouvi-lo, em ''ez de 

dispo1'-(}, ouvir-o; o l com o artigo fórma a ultima syllaba, 

nHrti.vo porque Hão gostâmos de escrever di"spol-o, ainda que 

alguns (l'llestres respeitaveis) assim o ensinam, estríbando-se 

en1 que o l está substituindo o ,. : -uestas modificações dos 

verbos fazet·, dizer,-fa-lo, di-la em vez de faz· o, e diz-a,
eem identicas, ha a metathese que ccmverte o z em l; n6s pre

ferimos (humilde opinião) em Ioga r de escrever a ?-i.q'l!tezajal-o 

soberbo , pôr correntemente a riqueza o faz soberbo; perdão , se 

a ou f r a p1'on uncía nos parece falla de gago ou de preto ; nossos 

ouvidos, nesta éon.versão do z em l, niro poderam ainda achar a 

gabada eop'honi>a!- A mesma figura se emprega a cada passo 
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transformando a preposição pe1·, v •. gr. pelo em vez de per o; 

mas não se pratica o mesmo (como antigamente) com a prepo

sição pm·: exemplo 7 p!Jlo em \lez de por o, A metathese .tam

bem muda amam-o, teme7n-o em ammn-~10 7 temem-no. 

l<~ioalmeiJte, para evitar hiatos nascidos do concurso e col

lisão das syllabas finaes e iniciaes de duas palavras consecutivas, 

frequ,eutemente fazemos a crase ou mis.tura do artigo feminino 

a cGm o demenstrativo aquelle, conJrlllhindo-se n'wm só a os dois 
v. gr. áquelle em lugar de a aguelle.- Sobre o assumpto que te

mos tratado lea-se com attellÇão a Grammatica philosopbica de 

Billrbosa; estampada em 1622 pela Academia das Sciencias de 
Li.sboa. · 

As breves noções, q.Qe ficam expostas, parecerão a algum 

leitores mais proprias de uns elementos gtarnmaticaes que de 

uma nota: considerem porem que nem todos estão habilitados 

com estudos que as di&pemsam ou com IJS livros que as podem 
ministrar; ''ejam .que po.1· eUas se 'b.ade a.il'erir e rectificar todo 

o confuso contexto desta Reflexão 10.a- D'ellas se collige o uê
nhum fundamento das primeiras quatone linhas da pag. 35 qua

si no fim da mesma Reflexão.- Quem h a de ir com o A. quan
do. affirma que .. dizer antes d'botite:m é fallar com o exemplq 

tirada do vulgo?,-Antes é adverbio e não prepon!!lão. Anton
tem, qua o A. approva, é que devemos ter por plebeísmo, por

que já notámos (com S.oares Ba-rbosa} que a gente rnstica é a 

mais afferraàa a,os modos d.e prununcian antiquados·.-Quedesne

ces&idade. empregar o. apo!>tropba,. para dir:er e' o sen1dclo nisto, 

quando é naturaliss.imo profer-ir {10,Jn o sentido? •.. N'isto em v~z 

de em .isto é pela figura metathese, que já e.xplicamos.- Per
tender que é mais seguro n'alguma occasiuo do que em af.guma 

P,ccasii:to , n' algum. silio do que e1n. algwn si~ i o é- (alem de c ousa 

desarrasoada) con.tradicgão cem o que :fica escri<pte neste mesmo 

capitulo, .pag. 33 i1~jin.- ... .• hoje, não sei ti) porque, não 

vejo tão usa<da a preposição em, junta aos articulas, o, os, a, 

as, aoma as é1Ttio111las no, nos, nw, nas.-Verdade é que o A. 

tlão af:furma posiüvamenl'e que é 1nais se<gu.ro o uso do q"tae eHe 

chama naqu_elles caS'ós apostrop.h@, e nós metathe1e : mas como 
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a maneira porque se exprime p6de su~citar vari'aS interpreta

ções, não quüemos mctt':r no escuro este reparo. A postropho ou 

vira~ento é o sigual da synalepha; tão escusado para indicar na 

prosa esta figura, como para a metathese. 

Pelo que respei.ta á excepção, em os nomes de Santos que 

principiam por consoante, dos nomes Santo Thomaz, Santo Tho

mé, confessâmos que a temos vhto estabelecida, ignor!i.mos po

rém o fundamento, sat"vo se o formos buscar ao uso cégo d'al

guns; não se podendo allegar a rasão d'euphonia, porquanto bem 

desagraduvel ao ouvido é o dissonante concurso das syllabas t6 
tó. - Sempre os escriptores das nossas cousas da Asia chamaram 

Suo Tltom6 á moeda de ouro que fôra mandada cunhar por Garcia 

de Sá. - Os Jesuítas abbrevia varo o nome do apostolo .do Orien
te dizendo o Santo Xavier. 

Á REFLEXÃo 12. a- Vocabulario de palavras , que con·em 

com pron~mcÍafiões divei'Sas. 

Postoque em muteria de pronunciaçilo h a opiniões, que ape
sar de contrarias se podem de parte a parte defender já com as 

armas da etymologia e da analogia, já com o auxilio das auc

toridades classicas , termos ha em que será capricho não seguir 

o uso bem ft1ndado . A0 n5o confessa o nosso A. que se sujeita , 

cbamando·lhe o arbil1·o tyranno das linguas vivas: comtudo ás 

vezes se desviou deste bom, proposito, assim como n'alguns Jo

gares adoptou pareceres destituidos, a nosso vê r , de j ustifiaado 

fu.ndamento: - .Sobre esta Reflexão 12.a ftzemos tambem alguns 

reparos, que poremos segundo a ordem de vocabulario que o A. 

empregou. 

Abeslruz- Abctm·da: nomes de duas aves.- Não vemos 

rasão para se reprovar avestruz, que tem exemplos classicos, e 

vi~os de ser derivado de avis stnttltio: nos livros bespanboes le

mos avestmtz.- Uns escrevem abetarda, outros batarda; destes 

ultimos é o capitão .José Monteiro de Carvalho no Diccion. Po1·tug. 

de plantas, adntstos, animaes, &c. a pag. '79: ediç. de 1'765.-

0bse.rvanlos que o nosso A, estriba-se muito 11a /J.de da Ca~a' 
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mas êsta obra sempre nos pareceu suspeita, em poutos de lin

guagem, ppr ser mal e incorrectamente impressa, crivada d'er

ros, até de regencia da oração: não queremos dizer que não abun

da ·em múitos termos de falcoaria. 

·Abominôso pm· abominavel já s.e não diz, &c.- Nós acon

selharemos que se diga opportunamente , assim como abominan

do: -tres variações, imitando o latim, as quaes contribuem pa

ra a riqueza da lingua. 

Absolugão: não obstante ''ir immediatamente de absolutio, 

tem querido o uso que absolvigão se derive de absolve1·, ao passo 

que de 1·esolvm· se tira 1·esolugão. - Não h a para que se reprove 

o particípio absolvido, passivo de que absolto. é contracção: abso

luto é que deveremos evitar por causa da homonymia com o ad~ 

jectivo que significa independente, livre, &.c. 

Abttndoso: como rPjeita-lo, citando só o exemplo d'auctor 

d'inferior nota , o do Poema da Destruição d'HPspanha? ~-E' 

de muitos e bons, inclusive Barros: tem carta de natural da 

uossa terra, e como tal cumpre receh~·lo. Da-se porem outra· 

rasão: a do valor deste vocabulo comparado com o seu synoni

mo, abtmdante. Para identicas variaçõessirva de regra aseguin

te observação.-" A terminação em ante do pa rticipio do pl·e

!iente denota a acção actual ou o estado da cousa no momento de 

que se falia i o que acontece e se faz de presente; o facto ou as 

suas circumstancias, &c.- A terminação em oso denota a qua
lidade ou propriedade natural, a força) a inclinação, a paixão, 

o habito i emfi.m ás vezes a plenitude, perfeição, excesso, &c. 

de alguma qualidade ou accidente.- A colheita v. gr. é abun

dante, o terren.o é abundoso; se alguma \'ez dizemos colheita 

abundosa, é para significarmos o excesso, a plenitude da abun

dancia. Os pastos são abtmdantes quaml.o queremos exprimir ·a 

actual producção de um paiz relativamente aos rebanhos que 

alimenta;· e são abundosos, quando queremos exprimir a fecundi

dade da terra, que os produz em grande abundanciá, ou a ple

nitude da actual producção. "-Vide, com mais exemplos, o En
saio sob1·e Synonimos. 

A.busiio , nem corresp.onde exclusivamente a. abuso, ~em é 
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antiquada.- Abusado por enganado, ithuilido, pa1'€Ce gallicismu. 

Os nossos 1iliccionaTios não trazem este a·rljectivo; mas vu,logar

mente se diz homem abusado o que cr~ em abusões, ou em rí

diculas opiniões populares; e J.\iadureira na sua Orthogr.apbia 

diz algumas vezes: "este vocab~lo anda abusado" isto é, ~rra
damente escripta, ou pronundad10. Gloss, de Gallicimt-os pag. 3 

da ed~ç. in 4. u 

Acordo: é de todos os antigos; porem o uso, ao ~ual o A. 
dá muitas vezes venia (e talllto 11ue por ceder ao uso tolera um 

erro: vi:de alm6l1·~em) ii:Jem iotrodueiclo na pratica dq111ria, até 

forense, a palavra acordão, ba1'1lnd'o a outra; t:omo aconteceu 

com .acosta1· que se antiquou ; .acosluZJuu·, que s6 se .diz pela fi

gura prothese (vide llt>ta á Reflexão 6.a); eru:quirit·, •mellior de

rivado do latim, p.orem substituído iJ!Or adqwvrido.- Nãa é ex.ae

to que os antigos s6 dissessem 10costa1· e acosltttna'·; o pariticipio 

de encostaa·, encostado , a, se acha muitas veres em Lucena :e 0ll· 

tros; e quanto ao segundo 10:eroo cita remes Cam(jes • .Od-e 2 • .a versos 

13 e a4. 

O s.iilffir:imeMito triste -cost~•m.o.u 

A pena, que pad~o. 

E a~r.az-nos este 'exemplo em verso, -porque 0 poet.B. nã-o se 

' '•ÍoU obr,i,gaclo pela medida a desfa.ter a prmtbese; s.e escrevesse acos

tl!mou, 0 vetsa .fica;va irguaimeu11!e ceTte, faze11do a elis-ãa do .e 
de tr-iste para a prilneilra- syllaba .!So verbo. 

Ajeitar por enfeitar. O \'O'Cabulo ~Jfeites diff'ere de enfeiltes 

em que estes sÜ!o ornat.as e ata-vios q>~~e.aif'0rlfi1'0Seam; e uqi\!Je'l~es 11ão 

or11at<!Js ·sobre:P'05·tos, •affectndos, e que clesfeiam : partaf!to o prq,_ 

meú·o qw! poq• cap1·icl10 do uso .se <rrrutiqumt deve ser restitttido 4 

sua ;pos9e. Lea-se com atteoção, na 1.~ pa>rte do iEt.ts~io sobi:c 

Sy<~.~. o antigo 18·4 a pag. 198 e 19.9 . 

Affli<Jiiflo.- V.eja·se e gue escreve.l'lql0s ,a pag. '1·66; ea ales~ 

ma .dou•triina 'Stl arpplica a apptrekemo, v!icle pag. 47. 

Ajttgf,amento.- Já M o1·aes traz ajuste, que .em nosso en

tender deve usar-se, porque sempre é pala"t'a q11e -nes 'P<tupa. 

du~ sylla.lua!i. 
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Almotac.G ou al'Tnotacel é termo d'origem ar.abiga como o 

~ar.go que significa : em Hespanha diz-se almotacen. Almotacel

M6r era car,go da casa real e do reino, a quem pertencia pro

ver de mantimentos a cô-.:te ou casa d'elrei onde qner que esti

vesse: videJ. E. de Castro cap. 1t da 2.a part. doM. de Po!"tug. 

- Almotaccl n·ão é erro do vu:lgo ; assim achâmos nos melhores 

escriptores e é a pronunciação que parece a•doptada IJelo Diccio
uariG da nossa A{!ademia d11s Sci~nci·as. 

Altenaria: preferiremos sempre , -apoiad{}s em boas auctro

l'idades, contra o sentir do A. , altanct·ia; deste m<Jdo se escre

ve tambem no idioma castelhano. 

Alven~l: alvenet· foi como escreveu Fr. Luiz de So~tsa : e 

com e:ll'eito tem mais analogia com al<Venm·ia do ·que .alvane'l e 

alvinéo. Pode ser que a troca do ,. em l procede~se de l1apso de 

penna do A. ou do sea copista. 

A.91Wrgoz, au amm'96s: não é erro vulgar coma o A • .affi:r
ma; -é <]QS meibo!'es ~scri!pt<Jres -da Língua, como p-ode Ve'l'-lle 

nos diccionarios. Ama1'g01', ama1'90 ~adjectivo -substantivado) 

ama1·gw·a , amarguesa , e amm·go!l: , todos exprimem jgualmen

te o sabor de cousa ama1·gosa. 

Ameagas e ameagos. Tanto escreviam os Classicos de um 

como de outro modo. 

Antiado: é palavra que não vem nos diccionarios: não po

demos admittir o latinismo do A., porque enleaGloemlatim é JWi
vignus. Os bespanhoes dizem enten@;(J].o. DeHes tot11amos a puJa

vra antcado, ainda que nã-o a trazem '()5 nosses -vocabul>ari<>s, pa

rA ai~.nificar uma côr amarella com.o a da peUe d'anta curtida. 

4J1e1·lu1·a : Vieü'a tambem usou de ~pBrto, q!Ue é hoje o 

adaptado com infnnidade d~ ex-em.plos puros. 
LJ,·enoso: diz que é mellta9' do •que a1·eew6o, oob11etu;clo em 

]WC~ia.- Não sabemos pa.rque? ••• Em poesia, m•eenoo oE-ell\ece 

mais uma rima. 

Ascoso: não é te:rmo s6 por meclicos empllegado., ·e por escrip

to.r.es de inferior mota, po,rque de .certo o au-ctor lllãoil!:inha •ne-ssa 

c~nta .os Classieos pur,os; Arraes ·q_tli} ous~u uoDia~. ll,0 c .• 1.0~ 

e Lucena 110 Liy, 1.0 cap. 4,0 
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Aspet·giilo: tem Madureira rasão paJta admittir aspet•so, 

que é immediata versão do latim aspe1'Stts e como tal particípio 

do preteri to do .verbo aspe1·gir.' A' cerca de partici pios similhan

tes V('ja-se o que escre\·emos a pag. 165. 

Assegut·ut·: assopt·a1·: podíamos a respeito destes verbos re

ferir· DOS' ao que dissemos da figura prothese apag. ÍB!J, ou me

ramente ao gosto que tinham os antigos de juntar a apposisão 

a a muitos vocabulos que começam por 'consoante:- não deve

mos, porém ommittir que segut'GI' é dos melhores Classicos, en

tre elles Barros, e tambem o usou o mesmissimo Vieira, cuja. 

auctoridade o A. cita em contrario: sopra1· abo!Ía-se igualmen

te com auctores seguros. O A. logo na pag. immediata infine 

nos dá um exemplo· na suppressão da primeira syllaba a da pa
lavra avantageom. 

Bombear. Temos que fazer neste paragrapho um grande re

paro: .dá o A. a entender que não se ha de usar o verbo esbom

bardear, postoque seja de Camões: com effeito este príncipe dos 

nossos poetas assim o traz na est. 90;a do Canto 1.0 

Não se contenta a gente portugueza, 

Mas, seguindo a victoria, estrue e mata i 

A povoação sem muro e sem defeza 

Esbombardêa, accende, e desbarata. 

Como poderia dizer-se que o Camões quiz fazer maiB cheio 

e verso, accrescerltando aguella syllaba, vejam-se no Diéc . de 

Moraes os exemplos de tres preclarissimos prosadores, Barros; 

Goes, eFr. Luiz de Sousa. -E' causa singular que muitas· ve

zes convém e allegam-se as auctoridades dos que sãCJ tidos por 

~estres da linguagem; n'outra occasião não fazem peso na ba
lança de al~uns crilicos i não nos parece justa esta rejeição, 

quando o exemplo não fôr manifestamente contra rasão, ou se 

não possa J"eputar erro typographico. 

Borja~ote: se o vulgo chama a esta casta de figos vermelhos 

bet'fafiotes tem por si a auctorisação do Padre Lu~ena , e do sa

bio· a11tiqnario André de Resende, qualquer delles de m6r valia 

que o versificador M.anuel Thomaz, ' 
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-Canc1·o: no sentido em que o traz o auctor, não acceitamos 

a sentE:nça.- Cance1· é um -signo do Zodíaco 1 e por tanto um 

termo astronomico · que se reputará technico, devendo conservar

se a feição latina. Quem quizer traduzir chame-lhe o signo doca

ranguejo. - Em Classico:;, talvez que _no citado Vieira, se acha

rão exemplos de Cancel'. Vid. Fr. Bernavdo de Brito. lJ:lona1·q. 

Lusitana. 

Carabina: não pode seguir-se a etymologia, porque a pala

vra clavina está por assim dizer-mos decretada , por ser a de que 

usa o Regulamento de Cavallaria. 

Cavalké1·o: é acastelhanar de mais a palavra cavallei1·o, 

de que os escriptores antigos usaram: postuque, fazendo liquido 

um dos ll, queiram alguns com esta modificação denotar o ho

mem bem cread'o e de bizarro porte, para differença do cavallei

?'O que servia no exercito. 

Ce1·ce: como diz o A. (applicando o verbo) cortar cerce, é 
frase genuína; mas neste caso é ce1·ce um adverhio; se disser

mos cortm· as JJCrnas cerceas, teremos um adjectivo que é de 

todos . os Classicos. 

Chtwma: o uso tem feito prevalecer chusma, que tem por 
si a aucteridade de Lucena, ainda quando se quizesse desprezar 

a. onoma(opea, que é mais significante na palavr~ chusma, pa

ra designar gente confusamente amontoada. Se a tomarmos pa

ra entender a tripulação dos navios, mais nos auctorisam os his

toriadot'es da.India com o verbo cltusrrtar, que se acha bem exem

plificado no _Diccionario de Moraes. 

Constituente: verdade é que temos paciente de patiens, pe· 

nitente de pcenitens, mas tambem pronun~iamos pedinte, ouvinte, 

. que se derivam de pclens, e audiens.- Cons(ituinte é termo fo
rense; ha logo a faculdade jurídica que o auctorisa .. 

Cossario: os antigos tamhem disseram muitas veze~, e por 

ventura com melhor derivação, anclm· a corso: logo Conario é 
'VOZ mais pura: oossario ou cossairo s6 diz hoje a plebe. 

Curvidade: não vemos rasão para usar esta em v~z de cur

·vatttra; empreguem-se ambas segundo convier; e baste para de

feza da segunda a palavra qu.adratul'a. Não me lembra e.nc~u-
PART. ~ . a · I'll 
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t'I'ar em livros medernCils de ri1athematica cU.~·viddde; e ha' de se 

l.lotai'·>Ç·Ue nesta mate.J'Ía são os livros modernos as textos genuinos. 

- JiJacurso; discurso: cem qualquer destas palavras expri•miam 

-os ())lassices o espaç:o ou successão de tempo: a maxima parte 

-elos modernos scS emp.regam tlesta accepção a p.rimeira, J1CSPrvan-

do discm·so para set·ie de .r.acioeinios: disth1cção em nosso :enten· 

der bem adaptada . 

. Detno,st,:m · : hej'c dizem as rlen~onst1 ·m· , como exige o rigor 

-ela etymologia la-tina. 

Dependurar: engana-se •O A. neste §, parque pcntlnrar 

acl1a, se oscdpto pelos Classicos, assim em verso como em pro

sa, ~em excepção cile Vi!ejra n·'alguns JiQga•res. 
DMT'Iibar : sã.o ai.nda mais JJ1umer.osa'S @8 bon~ exem-plos ·de 

dl!nibat· ·baste -um de Camões: Lus. eant . 6.0 est. 3'7:-

~ Comesam novas forças a ir tomando l 

Torres, montes e casas derribpndo. 

O nosso A., g.ra•nde apai~o~1aào ·de V.iei r a, olhou sá pa•ra as 

paginas deste grande escriptar, sem consultar -entras !igualmente 

Hdust res e ib>enem-erMes da f4.ngl!la . 

~esapega9': aclpí<ira <f\,l'e se à>ig-a ~~1 e não sabe faN.al' quem 

prónún'CÜl ~"tespBgo! iEH•tão uão•so\!J.li>e fa~~ar Viei.ra ; veja-se es'lie A. 
-citada leffi ~!Ior-aes na pa~-a1VTa des;i'Bge. -lg·ualmeate ~>ãío 'Classi~ 

-cos desp'l'art.'fW, tile ~pm•ceber &e . iE qua.Jldo mais r; sãa não hou:vcs· 

'Se ., tínhamos a 'l~bel~iilade <de fazer .a sy>ncoiPe, como. deix.am'Gs 

notado a pag. 170. Combine-se o .que ese~e..,.e.mas ahi l!Om o q·u~ 

àill_semos•da )?rotihese napa-g. 16iD, e na 176 verli>o .a~'Segul<a1', 

J gaal é a senura"Sã'o á ·respeito do vocatlU!o oj•mtat· ,., a pag: !Hi, 

!Despeda-gado: ·n!io -é exact~ que seja :termo •m•ais opuro q•ue 

~spcdafiaclo · : abanam este mui>t.-as citações àe ib<!lns prosadore~, q•ue 

os Dicc. t ra:zem. 

Desvm·ié!r : Tem'Os pe·r fi:m a pen·tar 0s doescu-itclos-, .escu'sa•m@6 

accumular c l~açees: ·veja-se 'esta 'PalarvTa ·, ·e tamli>em desv ai1:ar 

'fle"s Di'cc. <la l~ ngua, •e •cewhecei--se-ha qut! •e ~1ltimo •v.erbe não 

·é phantasia cl•o v·ul'go. · 
Dissimul~giío: Aqui -forH.ftcalrem<es o'juizo de A. com a sen• 
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tença do Ensaio sobre Syn. a pag. 192 tom. 2.0 -" A dissimtt

lai'ão não é odiosa como a sim11la!;ão. A si'llVUlagão é .sempre um 

vicio; a dissimula[it"ío é m\]itas. vezes util e pod'e ser dictada pela 

prudencia. Ninguem pode ser obrigado a manifestar a todos e 

em todas a~ occasiões os seus sentimentos; mas todos t~m obriga

çãm de não usar de falsas apparencias, co~ o presuppest{} de çn

ganar os outros e de os induzir em erro." 

Empossm·: apossar-se é tambem Classico: vid. a-s diiferen

~aseotre este eusurpar, invadi·r, &.c. apag. 194 da.:?.a part. do 

.1~ns. sobre Synon. 

Encavalgm· : não prevalece o dizer da A. contra os A,ucto

.res que disseram cavalga?': muito aborrecemos pallivras estira

ilas por maior numero Ç.e syllabas; fuja-se de as empregar quan, 

to ft}r possiv,el; usem-se porem. parcamente se a euphonia, ,a me7 

dida metrica, ou outra qual_quer rasãa imperiosa as requerer. Tal 

é nossa norma, que os prudentes seguirão. 

Enojado: - que audacia chamar exp~essão plebea anojado, 

de que es~ão cheios os livros Cla~sicos! N6s temos que o mais acer

tado (uma vez que não pos~uimos systema p.hilosopbico de lin

guagem, e que talvez se não possa obter completo) . será citar as 

aact-oridades, á manei-ra dos compiladores dos vocabular,ios, e 

ileixar a escolha ao gosto litterario do escripto~·:- nunca pro

ferir sentenças que as p,rovas desmentem.- J.á .temos :.;epetido 

que onde. a for~a da iudacsão .e anal agia não obriga r, o melhor se

rá consultar o uso\ quando não, fi.que livre o prupentc arbítrio. 

E_pitéto: a fra:ca auctoúdade se encostou o A., não por ser 

de Jacinto Freire, mas .porque a citaçãG é de v.er~-o, ou·de· a me

dida violentou talvez o poeta. 1\ielrho:r fundamento teria achado 
em Joã.a de Barros, que na sua Gra m"!lati.ca f.r.eli)JJ.Cl\ltem.e.nte diz 

e;piMw; mas ainda assim ha de predom,Í!nar o 1.1so c~mstanlie dos 

doutos que (ao met'los mode.rnamente) dizem á uu~.a epítheto, que 

na lingua grega significa a mesmo que na •latina adjedivo, ista 
é o a.ppos'to ou ajtmtado ao Sllbstan,tivo pa-ra modiiica.r-lhe a si

.gnifieação. 

Escu1·ida,le: .cegou ta.nto ao A. a esctwidade «iJ.Ue não :p~de 

!~r em Camões na Cangão 3.a estrophe 3,a: 
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Esta é a luz , que arreda 

A negra escuridão do sentimento 

Ao doce pensamento. 

Pela mesma cegueira rejeitou obsctwidade, termo de bon3 

cscriptores, e que diz ainda mais que escuridade; abonado aliás 

pela filiação latiua. 

Exacgãll: reprova-se exactidão. Lemos no Glou. de Gallicinn. 

o seguinte.-" Exactidüo do france:r: exactitude: d'ante5 dizia

mos exacgão, que é mais Classico, e mais conforme com a ana

logia. Com tudo e.1·actidüo parece não desmerecer a preferen

eia, que hoje tem alcansado no uso vulgar, se quizermos evitar 

o eJ1contro das differentes idéas que ofl'erece o vocahulo cx acçüo 

com o qual exprimimos a cobransa ou arrecadação de tributos, 
e talvez o rigor das cobranças flscaes , assim como aos encarre

gados destas chamâmos eJ:acto1·es." 

• Genebra: pouco pode a rasão do A. contra o universal uso em 

contrario.- Não podemos deixar de notar aqui um erro torpe, 

em que frequentemente cáe o vulgo dos nossos traductores do 
francez, que são como Deus sabe. Se pelo texto francez encon

tram a palavra Gen(we, ver~em-na por Genova, em vez de di

zerem Genebra: e quando acham G~nes, que é a verdadeira Ge

nova, como não sabem o que façam, parece-lhes sair airosamen

te deste embaraço, não traduzindo, mas repetindo na sua cha

mada língua portugueza a mesma palavra Ghtes. 

E' verdade que o erudito Joaquim José da Costa e Sá no 

seu Dicciona1·io Francez e Portttguez-Lisboa 178•1, caíu n'u
ma equivocação, talvez ainda mais reprehensivel, vertendo a 

Ghtes por Genebra, e a Gm'eve po:r Genova. Mas que não pas

sou de equivocação, ou lapso de penna se colhe do outro seu .Dic

cionat·io Podugue~ , Franeez, e Latino, Lisboa 1794 , aonde 

verte exactamente Genebra. por Geneve, e Genova por m11es; á 
l.a das quaes corresponde no latim Gencva., e á !:!.a Genua. 

Genuflessorio: a verdadeira ortbogra phia desta palavra , e 

em que todos concordam , por ser derivada do latim , é gentifle
xorio, 
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Humillimo: veja-se o que o A. deixou escripto na Reflexão 

4.a a pag. 13. 

llluso: ninguem cõm bom fundamento pode reprovar o par

ticípio passivo deduzido da indole da conjugação de seu respec

tivo verbo: neste caso está ·illttdido, que procede do verbo illu

dit·: illuso tambem é muito aproveitavel. Vid. o que dissemos 

nestas notas a pag. 165 e 166. 

Iman: os culto~ hoje pronunciam íman, accentuando a ulti
ma syllaba s6 quando designam certos ministros do Alcorão. 

J:migo: este§ fica respondido a pag. 170. 

lmpunido: acabãmos de ver que 11ão consente illudido, que 

é hem derivado; e agora quer impunido, quando não usamos im

punir; e ao passo que rejeita impune, vocabulo latino, mui ex

pressiyo, necessario, e por isso frequente. Se tivesse rasão, deve

riamos dizer immunido e não immune, 

Inexhausto; ine.xliaurivel. Como o A. não recebe a este ulti
mo, citaremos o seguinte Ioga r do Glossario pelo Sr. D. Francisco 

de S. Luiz. - " Os nossos Classicos disseram sempre inexhausto ; 

mas inea:haurivel conforma com a analogia, é adaptado pelo uso 

geral, e já vem nos Estat. nov. da Tlniv. de Coimb. t. 3.0 c. 1.0 

n. 1, aonde diz: - ainda que as sciencias matbcmaticas são tan

tas, e 'cada uma dellas de tão grande vastidão e inexhaw·ivel fe

cundidade &c."- E pouco antes na mesma pag. fallando de ines

yotavel, diz a mesma respeitavel auctoridade que-" é innovasão, 

imitada por ventura 'do francez in€puisable •..•• Comtudo se 

parecer necessario, não é contra a analogia. N6s p1·ejeriremos 

semp1·e in.exhau-rivel. " 

Jesu: cremos que o Sagrado Nome do Redemptor se ha de 

escrever como ae lê ua :Biblia, e por isso diremos Jesus. O sabio 
P. e Antonio Pereira de Figueiredo deu á luz um opusculo inti

tulado-Breve demonstraf:uo de como em portu9uez se deve es

crever e pronunciar o nome de Jesus quando immediatamentc J<= 

lhe seyue o nome de Clt,·isto- 1'184 in 4.0 

Justicei1·o, }usti~oso: vejam-se estes dois vocabulos em Mo

raes, e ao mesmo tempo o E'llsaio sob1·e Syn. no artigo .240, on

~e vem as citasões de Vieira e Arraes que aclaram a materia. 
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·Lbcotenente : add-uz o A. O _exemplo de iu9·adentmte que tirou 

da lUona1·g. Lusil. e poderia citar outros, mas por demasiado aferro 

a Vieira prefere a primeira expressão. 'Os h.espanhoes tumbem 

.escrevem l~11Ja1·tenente ; e n6s temos o mesmo habito, com a âif
feren:çá de substitu-ir o u por o em rasão da etymolagiá latina, 

Zoe um lenens. 

Lumia1·: muitos Classicos chama1'am limia1· á entrada ou 

.soleira das pGrtas, e por certo com bom fundamento no latim 

limen, inis, de que se fez o verbo expressivo elimina1·. Outros 

com menos rasão escreveram lumea1·. Que a-ntigamente se escre

.via tambem lu.miar não padece duvida, até porque assim é de 

h a muito namead0 o m Jogar na estrarila septentrional de Lisb0a 1 

a pottaa distancia dos arrabaldes; como significanda a palavra a 

~ntrada da cidade po1' este lado. 

Mancheia: diz-se por maior facilidade de expr·essã"O; porque 

col1erentemeflte deve dizer-se míio cheia: é o mesmo que punhado. 

Máfleã1·: o mais ·seguro, quanto a n6s, é pronunciar .me· 

nel:l?' em qllalq_uer das duas accepções apontadas, porque nos não 

parece, á vista dos auctores, bem estabelecida a differença que 
neste pàragrapbo se apont-á. 

Mensut·a; é termo puNuneute latino; pode servir n'algu• 

rnag ocoas-iões á disposição do eseriptor babil, .mas na lingua

gem corrénte temos medida, adopt-ada pelo uso geral, e repeti

dissirna nos Classicos; assim como o verbo medi1· que nasce do 

infini.tQ meti1·e. Foi um accesso· de entbusi·asm& antiquario no A. 

a forç·a com que p.ertende a esmo e atravez rehabilitar o verbo 

mensm·ar, e o substantivo analogo. 

Miude : é necessario notarmos neste .Ioga r que os antigos di

ziam a mi~Mli! ,p?r mo-do adverbial, e que tambem empregavam 

a ·cada passo o adjectiyo mi~tde, bem ·como os adverbios nviuclá

mente, miudissimn.mente (que é de Vieira) o superlativo mittdissi

simo, e o diminutivo miudinho. - .. 1.\'Ior.aes na tradacsão do Com

pendia da Histori;~ l 1ortugueza usa do verbo miudear em l<>g.at 

de detal•bar ou re-ferir pelo mittdo.n D. F.rane.iaco·de S. Lu>i11. Gloss. 

verbo Detalllw·. 

111.od<Jrm: e exemplo do P.e Chagas, de pronunciaçãe viciosa 
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não ·é para se antepor aos melhores esc.riptores .antigos , .que sem

pre disseram modlln·a: mado1'1ta, como aque!Le escreveu,~ s11r...o 

da plebe. 

Movel: seguindo a exaeta derivaçãD .de mobilis, e a analogiá 

de mobilidade, devia · dizer-se mobil: o não .seguir-se este preceit~: 

procede da pratica comtaute, que.adoptou a primeira pxou~.ncia

Ção. Applicanmos o epiphouema do A.. na llÍeSJÍla pag. 10'7 , . 

liu h. ;! 9 : ·tanto pode o -uso ! , -

1Jfonico7·dio: pertende o A. seguindo Barreto aehar urnp. !laJI 

raizes dieste ·nome no grego monos, (um); suspeit<troo~ ~ue se ~JJ-:
gana redondamente, porque o instruJI~entp assim cbamaqo (hoje 

em desuso) .não tem unla corda s6, seniío muitas. Alefll de que 

e mesmo eni francez é mnnichordion_, em hespanhol manicardiQ 

e nwna.eo.1ilio .• I):m la•tim acha-se mo·noclwnw.m, immed·ia,t<liJHll)~ 

te tirado do grego , mas significando um iuJ;trumento com !JIJla 
só corda estendida , e escala , para se cpJ!hece.rem o~ i.IJ!;ervallos 

dos sons; por consequencia não é~ a especie de -cspinh~ta a que 

ehamavamo.s manic01·dio. 

Mostra: am.ost1'a é igualmente Cla~sieo; é até de V~eira , q,ue 

o A. muito cita: e acata. 
fJlivél: leam o.s curiosas os a.rtigos Uvei e oliviil no Diccio

nari() de l\'Ioraes, e conhecende a derivagfjo ile~te ul~m<l terl)lQ 

e os muitos e b.ons .eocem ples em seu fa,\Or, pasmarão do c.orn!=J :P 

A. o a<f'remegou para o entulho dos erl'os v~:~lgates. 

·Onclado; e porque não ha de ser mulea.do, se o verbo é . on~ 

dea;· e não onclar? - Se Camí'ies na canção 14.a disse "ca.l:)eUq 

andado" fez 1:1 ma syncape; j.â no cant, J.O.U esJ:. 13~ rlo.s 'Lfls~a

das poz o contrario._ 

V~ Tidore e Ternate, c'o fervente 

Cume, que lança as flammas ondeada~. · 

Se ti.>\'esse dib'J aneladas fica;va-lhe e~rudo o versQ. 

6J.ppn:sso: a ci•tação da auotoridade de Brito, ne~te pa·rag-r.a· 

pho, robol'a o qtUe dissemos a pag. Hi5. 

Pa1·doso: achamos jqsta a observagiío ,do A. Note-se que o 

Dicc. de Moraes não traz pa1·dento, sendQ aliás p~la vra nee;e.ssJl~i:a, 
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Prematica: não concordamos com o A.; quem sabe se er~ 

raria 'Jacinth~ Freire ou o seu impressor?- A lei sumpluaria, 

applicada a coarctar as dem~sias do luxo, chama-se em todas as 

línguas que conhecemos pragrnatica; s6 os italianos lhe tiram o 

U, segundo usam em outras palavras. 

P1""t:sepe: é de boa derivação; e quer deste modo, quer p1·e

sepio, tudo significa manjadoura e estabulo de animaes, como 

pode ver-se nos auctores latinos e em alguns dos nossos: hoje não 

se diz senão para denotar o fogar descommodo e· humilde, aga

salho de animaes, em que para começar seus soffrimentos quiz 

nascer o Deus Menino. 

Pate1·nal e patenw: a ·difl'erença entre estes dois vocabulos 

acha-se devidamente estabelecida, segundo os priocipios ideolo

gicos , que devem ser os reguladores das línguas, no Ensaio so

llre Synon., artigo 36. 

Pretensor e pretendente: assentlmos que é melhor seguir e 

uso moderno ,. que adaptou per·tendente, por ser mais etymolo

gica, e naturalmente tirada do ''erbo respectivo, assim como 
de pedencer tiramos pc1·iencente, de produzir, prodttcente &c. E' 
um particípio de presente; ninguem. o pode contestar. 

Primacia e p1·imazia: não podemos assentir á distincsão do 

A.: nem o exemplo de Vieira, que segundo o máu costume do 

seu seculo fazia jogo de palavras, vem para o caso. 

Prodttziclo,·: não é por certo melhor palavra do que produc

tor; para n6s basta ter esta menos u'ma syllaba.- Observemos 

de passagem que tem havido quem repare em ~e dizer producto: 
olhem os reparadores para o Ensaio sobre Syn~n. (que nos pou
pa citar outras auctoridades) eacharão ap:.g. ,230 dol.o vol.

Os p1·oductos das artes não são mais que combinações dilferentcs 

dos materiaes, que cada uma dellas emprega &c. 

PTosec'tição: é termo genuino; tam hem p1·osegu~ão terp auc

_toridade a seu favor, mas que ninguem segue. Dizer porem que 

pt·osegttimcnto é erro, uão pode tolerar-se, quando nos Dicciona

rios vulgares achamos exemplos em contrario: é nem mais nem 

menos o mesmo que desapprovar a palavra seguimento, absurdo 

em que ninguem cabirá. 
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Re&ão: 1·agão é como deve escrever-se; o termo obsoleto, 

tirado da lingua callaica , era ?'agom. 

Rédito: tanto' val como Tendimento ou Tenda; a distincgãa 

aqui apontada não tem fundamento. 

Reposta: verdade é que antigamente assim escreviam : mas 

o destempero é tão manifesto, escrevendo-se 1·esponder, que nin

guem depois de emendado o quererá resuscitar:- fique 1·eposta 

para a variação feminina do particípio do verbo 1·eptJ?·; e não se 
cogite de renovar arcbaismos sem tom nem som. 

Sedento: h a neste § um engano mui notavel.- Sedento diz

se do que te~ sêde; sedeú.clo é o animal que tem sêdas como o 

porco &.c. : - portanto nesta ultima accepgão disse Leonel da 

Costa, na versão de Virgílio : ~ caber;a de ttm javalí scdeúdo, 

e não podia pôr o adjectivo na significação de sequioso. 

Sinalm· , e não assinala~·. Tantas vezes se nos offereceu oc

casião de fallar na apposição do a a certas palavras, que seria 
importunidade repetir o que dissemos: pelo que limitar-nos-he

mos a dizer que assinala?· tem por si (ao contrario do que affir

ma o A.) a abonação dos melhores Classicos: crêmos que para 

prova bastará o seguinte exemplo do escriptor mais aprimorado 

na 1ingua, Fr. Luiz de Sousa. - " Assim assinalou (Deus) o nas
cimento de S. Carlos Arcebispo de Milão &.c." -l/ida de D. 

Fr. Bartlwl. elos lfim·t.liv. 1.0 cap. 1.0 

Sw·cm·: é voz antiquada: devemos dizer sulca1·, e o A. nos 

dispensou de apo_ntar a etymologia. 

Tennentina: assim ordinariamente se pronuncia, segundo 

escreviam antigamente: mas não l1a duvida que deve dizer-se 

terebinthina, por ser a resina que di mana do terebintho. 

Troncm·: parece que em rasão da etymologia, que o A. 
_cita, devia ser t?·unca?·: mas tem prevalecido a primeira pronun

ciação, talvez porque dizemos t?-onco e não trunco. 

Záji1·a: nem deste modo, nem com o genero masculino e 

começando tambem com z; como fez D. Francisco Manuel no Jo

gar citado, se deve escrever esta palavra: significa ella uma pe

dra preciosa, os antigos est!reviam ~ajh·a; porem a sua rec ta 

urthographia é saphíra ou safira. 
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. ~ 'r.~l 
JtEFLEXÃO 1. •;;:'Yi::. 

nJ 

Em que se dá a ler um cupioso Catalogo de an-
tigas palavras portuguezas , para instrucçáo 
a.o princi,pi:ante .. ·no estudo . da nossa historia e 
litteratura dos primeiros seculoS. da· L~"ngua. . 

Bem longe cstavamos de acrescentar 3.~ Part~ a es
te livro, pois que já o tinhamos prompto pa1·a as licen
c,sas dos tribunaes ; porem dando-o a rever a um sincero 
amigo, que tem uma profunda erudição da nossa lin
,guagem, reparou-nos em algumas faltas que ' porommis~ 

aão tinhamos commettido, e rogou-nos que, por servigo 
do mesmo escriptor pl'incipiante, para quem s6 escreviar
mos, quizessemos acréseentaro.ál Obra uma· 3.a Parte, que 
l\ervisse de illustração e additamento ª's aua~ precedentes. 

As faltas em que elle reparou dilo-hão as• Reflexõei 
seguintes: nesta: s6 diremos que o seu primeiro reparo 
foi não termos feito menÇão de um grande numero de 
vozes antiquadas dos nossos primeiros seculos7 teqdo aliás 
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feito memoria de ai;;, rp:~s que se ant.iquaram desde · João 
de Barros até o Pac.r'I'~ V!eira: qu~ esle cata1vgo, que 
elle pertendia, era necessario aos principiante:;, pois que 

até o presente nen1lUm Auttur nosso tinha tomado tal 

em preza, exceptuando Bluteau, se bem que até o Rt'U 

Vorabulario corre bem falto de semelhante~ vocabulos. 

N6s conhecendo o bom fundamento com que discor
ria na sua .ca rr.ta I} no~so amig:o ,. reselvem•o ... n:ll- acres

ceo lar a Obra, e satisf:;tzer aos seus reparos, illustranJo 

com mais exemplos e doutrinas vurios ponlos, que nas 

Reflexões das duas Partes ou se tinham omittido, ou le-·; 
vemenle tocado. Vamos a satisfazer ao primeiro 1eparo, 
mendigancJo '!?elos .Auc>l0(es o~ i}'é'll:no,s dos primeiros se

cuias da nossa~ingua, os quaes hoje ignora a maior par-

te da,.,gert, e~1CJ., uaHdo _o~ô9~P~ tra f O? Roso:; o-~s,, i v r;.,os ~n,ti~os,_ 
e ..nisto_ f~rem~s a .~ui.Lot não_ leve ~erviç? ~ ~P.ecialm~n-

... • <- -n. • . d -nj » 
te á:o;, C~U~ acr~sc<:_nlar~m _o -';JÍccwnano e r ~teau. 

,~ 'J6 , -~ d' (' ' I ' ç .. ' 1 ' n • 
./1• a~c!! , ~a çar· o rus Jco <.~s nossos antigos rb.opta-

nhczes. : :Na M ifl&ci:t ' Conqu-ísi adà. se .idra tts'a&o; Ltv. 6. 

est. 3. diz o poeta: "Igualaes as tiaras co'as abarcas" 
! 9 ~.Ab.w:regél/1o , , €tbf"t,.rreg.@menJo ,.e , abar'!1q!;arr·sc. :ig;nitica-

va ,o· tn..e.~Il\G>rque hpj~_atp.ano~ba-~~J amq,nc:a~an'l,onta e am.i a?'lr-

ceb..ai .. se.Ll , · • .,. ·, t, .'J , " 

_,·. zl.áam·!:i!@da •• pi'savam.L~ EtntigQs deste. nome R~rai •si~ 

gniliear.em te?mrcso; fperLina,z~e ,óx.o na s.ua opilílifí,o-. 
o~ u1bbada~a~[;}grqat] ~s:tH.lizia arut i:gam.en ~e aq:uella.d re
g:u:ezim, ,cõjo par.ocho era·-abbade. ·.c v 

~ , A~úa~Z& áté o-te~p:ct:d1Bl-1Reidl. J ooo b.-0 slgpi{iea
va- .O rrlesmo-1qJ1e :n~1e .aMj~9SO.ÍI -~ e assim Sê de..ve emerider 
a- Gome~ Eamte.s ~,de' 1\~tllJ;ara q türndo cu~a desta· palavra . 

.Abess.C!:. : 1 ü q:n~mo G_ll!le sorN-.:rasilà..- Egas Moruiz! no!f' 

vêníiiS á s.wa d.ama :. '~ Nom .funi>m é!tifs ~me1s olhos taf 
a-bâso. 'IN' ' • ' · " 011 
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Abilhar, .que se acha: em escriptur.as antigas, significa

va o mesmo 'q!le signi•fic0u depois ataviar, e hoje enfeitar. 

A bolar: o mesmo que hoje amolgar1 Acha-se em v~-~ 

rios. li~Fos anügos, e ainda Camões -useu ~este verbo no 

cant. 3. est. Õl. Não o duvidou seguir Gabriel Pertl~ra 
n{l. sua Ulyss. rcant. 6. est. 44. -r 

Ab1·ego: assim chamavam ao vent<:>• do meio-dia, q.ue 
ve.m de A:frica: e corre para o poente, Ainda usou deste 
termo o Auc~or da Malaca Conq•Ü.istada, Li_v. !2. e;;t. 7!;l~ 

Abutamar: escdnder e afogar. Aulegraphia de Jor

ge Ferreira' pag. ~9: "Tendes logo Ol.\tro para abuta-. 
mar todos esses" &c. '- ::l 

A.çaca/;;: cousa que servia, de acar-re~a~; aglUa: Usou 

desta palavra Barros na De~ad. ~ r ~pag. < 4!8, dizendo; 

" B0is açacaes " &c. · 
Aca'flâo : o mesmo que jrunlo ou a· pcvr,.. Acha~se na 

Gram.matica P<:>rtlll1gueza de Fernã0 de Qliveir~a, . c~p. 36., 

· Acar,rar,: ernpréga.r. •Üarlta .de E-gas l.\1!oniz: ·" M,ei 
jazigo e mei ãmar ambos áaar.?"e" &c. r) 

Acatar: · Q me:5UÍ<"it que ;hoje hpn?"m· çom re~p.e;itp. 

Acatamento ainda presentemente se usa. . ~ , 
4catf1Jsol-: 4ecicl.® fino ~ lystrqsq d§ que ,us~v,a.m · os 

antigos. Delie vem a palnv~.ta aca6asolada, que se açha 

na. Vül'a de '[). F1. Barbhoiomeu d<;>s· .Martyres, pag. 
~6tí!; col. 3( , dizendo; &.el!l.a a..ctttasolada. . . 

Aceiro: o mesmo que hoje oçb. U§,Q _Hl: ~BGi-Le pa 

1\t!pn. L:u~ü. tom. 1. pa.g, 1712 co!. ;3, ... 

Aeendalha ,. valia o mesmo que '}10je aJi!Hras de. car

pinteil'li>, garavatos, palhas, e outJ'a's $~melbl:lP tes ..,ma-; 

teria~Js co:rnbustiv~is. Achà..,se nos. rDi!:llog. d~ Fr. Heõ' 011 

Ptimto, part. ~ . _li)ag. ~f>!it "~ '\, 

Açendrado : 0 m.esmo que 611[l~b1\(!.tdo e afiwdo ao fcy
go: acha-se em antigos poetas: hoje diz-~e qm·ise!afl;o. 1 



'Acepil!tàt! -O n1esmci que ali%a~P ou bomir alguma 
máteria. Diziám tambem acepibhadur e ·acepilhadu1·a no• 
sigl'Íincado de raspad_ura. rJ · ·rr , . . ,·" 

f' :Áchãdégo': (j mesmo que achado·: ach_:i-se•:nas 0rde:. 
naÇões tl0 IMimi!. : " p "' • ~· • ': 

Achadégo: o mesmo qúe alviçaras ou pren~io pGl'F al-
p·úma. 'cousá ·achácJra·. ·'r · \\: 
o 

Achànar signifwa;va'· o mesmo que fa%er jaál e• a lha.; 
nar. Usou-a Britp· na Monafchia Eusit.'tom·. 1. ;pag•. 134. 

Acimm· ach~-'se .e\n muitas escripturas •an>líigas , . e si

gnificava acabOIP . .1 • 

Acinternente_ ou cintcmente, que se acha em 'm\.1ito's 

antigos, 'diz Dúarte Nunes' de Leão que: sign>ifwava o 
mesmo que scienlérnente. '· r 

Açodado: o mesmo que muito O!p'1'essado'; )~t!l llam•. 

bem perseguidc!J. (• Ainda ~oão de Barros ··usolt 'desta• pala
~ra na ' Decàd: · 3 .a parg. \2141, e com o seu exémplo não 
t~ve duvida D, fi'ráncisco Manuel ~e p·sar ·trem~e·m del
la na Carta de Guia'-de Casados, -pag. 4. Desta voz de- · 

duziam iguâ1mén,te os anti'gos açodamento por rwessa ou 

perseguiçâo. J" 
7.1Jç6dur-se _: o m~smo que ánhelar ·e apressar:.se. Usa-

vam tamiJem -de açodarii:ento' e de . a.çodaclamente. '· · 
· , · -Acompaâ1·ado: r o tnesmb 'q'ue dmigo i?ítimo. Aeh'a-se 
em Fer-não Lopes;' e ainda r;ém P.r. Bernar<ilo de· Brit@ 
no tom. l. -pag. -159. 

Acontiado em ampla sigríifJca~ão valia antigamente. 

o me5mo q·ue subdiZo ou vas-sallo d' El-Ftei. Depois signi

iicou tam'bem fidalgo; que por mercê 'regia possa1ia cas
tellos ou villa's. No reinado de O. Affonso 5.0 chamava
se vassallo acontiado a todo aq•tielle que recebia d' Bl

Rei \:lma cen.a contia de din'hei ·o· pam o- servir em tem-

po de guerra. ;:., . ; ' q 



Açorado: summamente desejoso. Usóú-o Faria na 
Font. de• Aganip; Li v. L cant. 5 .. sonet. 68. Os an~igos: 
diziam açedado tnmbern neste sentid0. -

Acoroçoado e a~;;O?·oçoar, que se encontra nas .nossas an
tigas chronicas, significava o mesmo que animadó e animar. 

Acossar-se: o mesmo que andar um tanto como ·o 
seu companbeiro. Estar sigrii>ficaçã<D' é de Barbosa no se~,t 
Diccionario. 

Acostamento • .t\chamos em escripturas antigas acos
tamento de fidafgo , e v a~ ia ó mesmo que. soldo , salario 
oU: moradia. 

Açotea: o mesmo que eirado. Usou-o Sá de Miran
da nas ;;uas Eclogas, e ainda o traz Cardoso no 5eu Dic

cionario. 
Açoutar: o me!mO que infamm~ .e tachar ae infa

mia, segundo Cardoso no seu Diccionario Vulgar. Di.; 

ziam tambem açoutamento e açoutador. 
Adail: cabo dos nossos exercitas antigos, que enca

minhav_a a soldadesca 'por caminhos encobertos e não tri
lhados. Go.vcrnava aos almocadens e almogavares, gen
te destinacla para conduzir com segurança o exercito por 
terras inimigas. 

Adarvado: o mesmo que murado; e .adarve o mes• 
mo 'que fm·tale'ba ou castello. Neste sentido os u'sou um 

nosso antiquüsimo poeta, dizendó: "E Gibraltar ma-. 
guerque adarvado" &c . . 

Adentado [ter.mo dearmaria] é tudo ·áquillo que'le
va ao redor algumas pontas : e assim dizem : bánda de 
prata adeniadct &c. 

Adest·ro: cousa que os grandes senhores levavam poli 
estado em sua comitiva; e assim diziam os antigos, ca
';allos adest1·o, e não adestra, corno hqje uizemos ; an
das adest?-o, andor adestro &c. 
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Adiantado : antiga dignidade em P.o;tugal e Castel

la, assim militar c0mo civil. Na mUicia valia o mesmo 

que hoje General, e nos tribunaes o mesmo que regedor 
dasjustiças. Na 3.a part. da Mon. Lusit. pag. E3 sediz 

que osanligosto.mavam ta.mbem a palavra adiantado por 

triwnfador,. 
Adoba: especie de grilhão ou pcisão de ferro _feito á 

maneira de um ladrilho. Acha-se esta palavra na Chro

nka d'El-Rei D. João 1.0 pag. 78, e ainda a usou Fr. 

Lui"z de Sousa na sua H isto ria, dizend<? adobe e Não adoba. 
Adrede: o mesmo que de proposito . . Acha-se a caüa 

pa;.so nos A1,1ctores antigos. ,., 
Awrega'Y valia o mesmo que acGntecer. Achamo-la 

em varias escripturas do rei~ado d'El-Rei D. Dini·z. 

Adua: certa gente plebeu, que era em tempos an

tigos obrigada ao reparo de_ muros e castellos de villas e 

cidades do reino. · 
'" 

Adur : o mesmo que velhacaria ou mal. U.soú-a Fer-
não Lopes na Chronica d'El-Rei D . . ;João 1.0 part. \2. 

cap. 193. 

Aduxm·: o me~mo que tra'!-er·. Acha-se nas antigos 
versos que transcreveu Miguel Leitão na su~ Miscella

nea: "De Cepta aooxeron ao s.olar de Espanha." 

Afan: o mesmo quet1·abalho. Veja-se aDuarte Nu

nes na Origem da Lingua Portugu.eza, on'de prova _qu~ 

deste termo é q ue se formou o ver,bo afana~r-se, ~ Q par .. 

ticipio afanado. 

Afanar valia o mesmo que trabalha?· com dema~ia

d!.". ancia, força e cuidados. Era verbo deduzido de afarp, 

€J.Ue significava nimi@ tra.balh,o, e lida. 
Ajicamento: o mesmo que rasâo forr;osa ou aperto. 

Lopes, Chron. d'El-Rei D. João 1.0 part. ~. cap. 1:>0. 

Havia tambem o verbo aficar, q.ue se acha· na .antiga Vi-
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da do Condest.avel D. Nuno Alvares Pereira, pag. 73. 

co1. ~. 
Ajo1·c:.da [co usa J o mesmo que opinada. Ainda se 

acha em F r. · Luiz de Sousa. 
Aforrado: o mesmo que á l?gei11CZ • .Acha-se em Da .. 

mião de Goes, Chron. cap. 64: "Partiu Ef-.Rei de Lis
boa aforrado" &c.-

AJ!orrado parece que era o mesmo que apressado 7 

pelo que se colhe da. V. ida .do Conde:rtavel, pag. 56. 
Afreimado : o mesmo que eolerico, e não jlewm.ati

ca' C<i>mo ue.~êva significar' e assim diziam : Estás mui 
afnimado, por estás mu~lo colerioo. 

Agorentar: o mésmo que arredondar alguma cousa. 

Au1P~t. ná pag. 5. : ".A.goreniada e cerzida." Tambem 
significava diminuit·, e diziam: "Familia agor-entada., 

Aguiá0 t o mesmo que vento norte. Achá-se com es
ta significagão em. Sá; de lv.Liranda, .e (ambem lha dá Je

ronim<i> Cm·Joso • 

.Ag1t,Ça: o mesmo .que pressa • . Diversas vezes se acha 
na antiga Vida do Condestavel, p~g. õ4t., 65 &c. 

Agumi0r: faca revirada na ponta á maneira ue fou
ce. Ainda se acha em Barros na Decau. ~. pag. 31. 

Al: o mesmo qu e outra cottsa. Hoje ainda o us::1m 
os escrivães nos de.poimentos tlas tcatemuubas. Em Sá de 
Miranda é mui frequente o uso desta palavta . 

.AlctgQ/T': o mesmo que tiiss?par; e assim. diziam: 
alag·a'T' os bens , . as herdades &c. , como diz Cardoso n0 

seu Diccionario. 

· :Alamía·: ornato p.ertencente aos jaezes do cavallo. 

Ainda se acha na Historia dos Bi:•pos uo Porto, pag." ~9. 
Aturdo: o mesmo que resenlw. de soldados. Hoj 'a in~ 

da; o diícmos no senlido- figurado, servindo de sJmonim<il 
a ostentação. 
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. .Alarve: davam este nome ·a t-odo o homem monta
nhez, e neste sentido é que se ha de entender o uso que 
fez Gil Vicénte deste termo. 

Alçar-se: algumas vt!zes vailia o ·mesmo .que'rebellar
se, como diz ZU.rara ·na Tomada àe Oeuta-,. seguriqo Lei
tão na sua· Miscellanea . . · ·•.-: 

AlJagem: cirurgião. Foi vocabulo que tiram~s do 
antigo castelhano, e deixado pelos arabes. \ • 

. :Aljageme:: aqueUe que• guarnecia as espadas. Acha--; 
se' em muitas escripturas. antigas. 

Alfaqueque: significando o ínesmo que paisano ou 
correio. Lê-se naChronica 'd'El-Rei D. Duar~e pag. \28. 

Alf-aiado: o mesmo que ornado com. ricos q10veis. 
Acha-se em Damião) de Gees na Chron. d'E•l7Rei D., Má-
nuel, pag. -!3. · ""' 

Alforu:im: moeda de prata, que mandou lavrar El
Rei D. Affonso 4. 0 V a1ia nov:e soldos. 

Algara: certa partida de soldado:;; de cavall0, que 
sahia a fazer correrias. E' teumo «iJUe se acha em as nos

sas antigas Ordenanças. 
,·. Alhui: antigo ad verbio, que· valia o mesmo que em 

outra parte. Veja-se o tom. õ. da Men. Lusit. Liv.. 16. 
cap. ·35. pag. 69. 

Alhtirhuquerque: o mesmo q.ue o.rule quer que. V e-
ja-se a Mon. Lus~t tom. 5. pag. 69. · 
: .. Alífase·: coma peFtencente a €ama, segundo se co-

1he do Testamento da Rainhá Santa, que anda na .A'l -: 
cobaça Illttstrada. 

, Allivdr. :. o me·smo;que soceg,ar. Usou-o Sá de Miranda 

no sonet. ~4. 
Allern.aniscà: cousa de AUemanhq,. Foi muito usa

do por Damião de Goes, e o .traz tambem 

"eu Diccionario. 

Cardoso nó 
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All6: o m·esmo que lá. Veja-se o tom. á . da Mon. 
Lusit. pag. 19~ e 300, col. ~. . · .. • ' 

.J.Júmeiia: no"poetá Affonso Gil.ialdes se·aoha que era 
uin certo signal que traziam. em Portugal. os mouros nos 
vestidos, quando não usavam do seu traje, e istp por lei 
d'EI-Rei ·,D. '1\.:Uonso 4..0

· J , c • , 

.Almvlh'a: véstia, que se :trazia debaixo do jubão . e 
50bre a camiza. E' palavra frequente nas escripturas an-. 
t.eriÔFes ao reinado d'·EI-Rei n: Manuel. 

Almocdvar -: antigo cemiterio c;los mouros em Lisboa
no bairro 'da Mou-1ia>ria. Acha-se nas nossas antigas. Cliro
nicas, especiàlmente ná d 'El.:Hei D. Pedro 1. <? G' 

~Almoft'e'tl}e, ae que ainda usou Banros na .:~ecad. 4. 
pag. 331, era uma especie de 'mala ou saco, em que se 
levava a cama. 

Almogavere, segundo Zurara no livr0 i Tomada dft 
Ceuta, cap. lõ, tambem significava l'adráo salteador doi, 
que fugiam .da guerra. · ' 
· · Alquebrar é termo de marinhagem: e significava o 
entrar a render-se e a ·dobrar-se as cintas do costado da 
nau, ou por peso demasiado, ou por força de tormenta. 
Ainda João de Barros usou desta palavra na Dec·ad. ~. 
pag. 86: 

Alquicé: panno de filtlte br.anco, com que se cobrem · 
os mouros. Os antigos tambem escreviám alquicer; e,des
ta pronunciação usou F r: Luiz de Sousa. na sua H isto. 
ria, Liv. 4. pag. 11!1. 

Abrotar: o mesnio que escm·necer. Lê-se em muitos 
livros antigos, e ainda se acha na Vida do Irmão · Bas-' 
to, pag. 99. 

Altamia: cousa á maneira de vaso~ em que anti
gamente se lançava qualquer liquido. Usou-o o Auctor 
da Arte da Caça , pag. 6~ . 
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Altirna: l'estidura de alguns sace1·dotes .da indin. 
Mcmles Pinto, pag. ~07. ., 

A111adigo era o mesmo que familia de lavramores , 

patrochmda por a~gum ÚJ.oolgo, e po1· isso lriy.re de mui
tos 11ributos . Prc\'ioha est'e f>J'ivilegio e prutrooinio rde • te~ 

rem os ditos lavra<.lores creado em sua oasa .algiun-õlh0· 
lt-gitimo do tal. fidalgo. Este mesmo nome daxam..Jam
bem os ant1g.o:; áquellas h!i!rdades ou· casaes <qrtle ·estavam 
debaixo da proteegão de aJg·uin senl10r de tel'ras vi.siohas, 

pélú mesmo motivo da crea_ção de algum· filho seu. El

Rei D. Diniz tireu per e~ecial Decre.t,0. estas honras de 
amadigos: Veja-se o. tom. 5. da .Moo. Lttsi.t, pa~. l58. 

A ·mágo: o unesmo que amêaça. Acha~se .nas poesias 
de Gil Vicente, e no Oan'cione1ro de .Resende em diver,.. 
sos Jogare$. 

Amalh'ar valia o mesmo. que tro)7le.sti.car~ Aulegra

pMa, pa.g. 43,: "Anda tã(l)rde lev'linte,, que nfi,(,) a ,PQ~:>o 

amalhm·." 
A1rdHnentttr :· o mesmo q11e àtm de mamar. Usava. 

se este Ne.rb0 até o H:::in.atio d'.El-Rei D; J~M ~.0 Ert1 
te mo pcrp>Ular. t t! • 1 - , • 1 · 

Ami:JJn/relada [éidadcJ O mesmo · qü~~ercada de'JJlU

ros. Huj'e ainda usamos do seu contrario desmantelada. 

Am«cear~se.r , o cnru€S!l!nO -4'\!le ~.tn.pacle.cer-ise: Acha-se 

na 'Vida .d~EJI.-Rei D • .J.oão ~.0 Cáp~dtll. - ,r 

Lbno: o mesmo· que aio. Aena-se ~rn mü.it-o:~ pape~ 

antigos do Reinado d'El-Rei D. Dimiz .. 
.dmorneta.rliJ :. o mesmo que jiiOtlit))i) rou dcseon,fiado. 

A>Ul~Cgr.~hiía., ' P.atg•. 1.a ve.~rso: ·~Ando G1e xe~,!lliÇO, a -u~ 
de galantes amo1·netados" &c. 

Am.Guoo: .h<!nnem' .desp1·esador da w.irla ., .expoodo~a a 
t:er:to e evii.deote perigo. Us<.tram deste .tliermo. os e~cxipi~ 
res <.las cousas da · lndia. -W r. 



Anaçar. [as aguas J : o m-esmo que revolve-las com 

força. Bar.ros na IDeca>d. ~= ·pag. 187 disse: "Quando QS 

nortes tezes lhe anaçam: as aguas cle baixo para cima." 

Andido: o · Utes-mú que fraco. A~hamos .este termo 

tirado .rdo an.tigtl 'Castelfu.allo em uma instrlilcçã.o feit~ pa

ra o infante 1), Luiz. 

Andrajo : o mesmo que farTapo ou pedaço velho de 
algum panno. E' mad0 pm Fernão Mendes Pinto e IQU

tros da mesma idade, que tambem diziam andrajosrJ pol' 

esjarrapad(!). · , -
Andurdaen l'ogares trilhad0s por .onde a':lda muit;1 

gente. Acha-se em 86. de Miranda na Eclog . ~. n. 9. '. 

Annf:!fo :· an.ilrhal demm anno. E' termo muifrequen

te em os nossos antigos escliiptores. 
Ante corn ante, que tra:r Caruos.o no seu Dicciona

rio, queria dizer o mesmo <lJIUe mui Jigewame:n;te. 
Anteviso valia o m·esmo qu:e adve.rticl@ . . Achamo-lo 

em uma carta, escripta Jílelo bispo O. Gam[a de Menez_es. 
Anuduva: serviço que aatigrumente se fazia. , traba. 

lhando 'nas cavas e murali.1as• dGs c;a.stellos. Mton. Lusit. 

tom. ó. liv-. . 16. cap~ 19,1 · , 

Aosadas: o mesmo que abundanternente. ~cha-se em 
umra carta do <iuque de Bragam.ça:, , D. Fer:IÜlBdo, para 
El-Rei D. João ~. 0 Usou-a. tambJem _Jewn[,mo Ca,rdosq. 

Apostemar-se: o ~esmo que {j[.gasta?•-se. Anda no 
Hiccionario de> Barbósa. ·-

Aposteligo vaHa o mesmo que Papa, como bem pro:; 
va a Mon . Lusit. no tom. 5. pag. 148. 

Ap11emar: o mesmo qu.e .@pp1·im-i1· e .su:Jeifat·, segun

do Barbosa eCat>cl:oso em seus Di;cci<lllllal'Íos. Diziam tam-

bem os antigos apremador por 'oppresso!l'. . 

Aqueecer: o mesmo que succcder. Lopes nà 'Ühren. 

d'El-Rei !D. João 1.0 paFt·. l!.a cap. 184. 
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Arandela·: defensa de cque usavam os antigos solda
dos na níão direita. Era á maneira de ·funil, e prega
vãe-a no grosso da lança ou massa. ·· 

Aravia: aos termos e .expressões. J:!J.Ue não se enten
diam charríav•am os antigos :Ji:aUar por aravia._ Aulegrá
phia, pag. 79: "Ninguem me falle aravia: 

Ãrbim: ' tecido rustico ·de que usavam os antigos ple
beus. !Acha-se na ·Historia dos arcebispos de Braga, part .. 
12. pag. 33<t . 

.Ardego: o mesmo que fogoso. Acha-se múitas vez~~ 
na Chrónica d'El-Rei D. João 1.0

, e no Cancioneiro de 
Reíende. 

Art~el, segundo· Barbosa o<!> seu DJi-ccionario ., dizia
se de pessoa com pouca ventura. 

Argulhoso: o mesmo que indust1·ios.o, e tambem di
ligente, segundo os nossos antigos vocabulistas. · 

Arirriono, conforme o Aucter da Vida da Condes
ta vel, pag. Hi)~, responde a cadeira coberta e ,fechada, 
de que se serviam os antigos . . 

Armatoste: engenho de que usavam os antigos para 
despedir as béstas. Veja-se a Brito_ na Mo o. Lusit: tom .' 
1. liv. 7. éap. 0l8. 

Arminhado [termo de armeriaJ é o campo do escu
do, composto de pelle de a'rminho. 

Arne'l. em rigorosa significação an:tiga. era to~a a ar
madura de ferro, que cobria ao soldad'o desde a cabe·ça 

até os pés. Veja-se a Faria, coromentand0 9 cant. 6. <.la 
Lusiada, est. f>8. 

Arraial':· palavrá fc~tiv,a, com que antiga.mente os 
soldados ·acclamavam aos reis de Portugal, 'e valia o mes
mo que hoje Real! Real! Monarchia Lusitana, tom. 7. 
pag. ~14. 

A1Tairu·: o mesmo que o1·nar: 1\Qha::se .em alguns 
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poetas do Cancioneiro de Rezende~ os quaes diziam tam
bem a?·raiado por o·rnado .. 

An·aia'k: o mesmo q~te ?'aiano, isto é, que vive na 

raia de algum reino. Era termo mui usado no tempo 

d'El·Rei D. Diniz. 
Arredo: o me1;mo que longe, e della vem an·edio, 

que aindn hoje se usa. 
Arrefentm· : o mesmo que embn;,.xar alguma crian

~a. Usou-o Sá de Miranda nas Eclogas, pag. 43. 
A1·1·emeçáo : chama:vam á lança, de arreme~o. E' ter

mo mui frequente em nossas Chronicas. "Quatro arreme
çôes lhe pregou.na porta" -diz Zurara na Tomada de Ceuta. 

A_rremangar: o mesmo que cingi?· por baixo. Diziam 

tambem arremangado. per cingido . 
. Ar'l"epeso: o mesmo que convertido; e daqui vem 

dizermos n6s ainda h~ie. an·ependido. 
Arreve'l.ar: o mesmo -que vemitar. Ainda. se acha em 

.Barr-os na Decad. l.a pag. 49. 
Ardel: 0rnato· de ouro :com que antigamente as mu

lheres . baixas ornavam os dedos e tambem as· orelhas, 
-Formava.:se de varios anneis de fio de ouro·, que davam 
muitas voltas, e tomavam metade do dedo. 

A1rruela [termo de armeria]. Na figura redonda é o 
mes:rn.o que besante; na ma teria não, p0rque b~sante é 
sempre de metal, e arruela não é preciso que sejll desta 
·materia. ·Tàtnbem d.iziam roel e roeis. ~ · · ' 

Arteiro: homem enganador e doloso. Acha-se nas 
-poe.sias do Canciotleiro de Rezende .. 

Ascuso: o mesmo que seg,redo. 86 o achamos em Za
éu to Lusitano. 

Asinha, adver-bio: o. mesmo ·que ligeiramtmte e com 
p1·essa: é mui frequente assim na prosa como no Yerso 

do seculo 16.o 
PART. 3 ,n ~ 
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..dsm;a;r: p'€nsar • GU ama1·. Egas 1.\-l!oáiz na Car,ta ' 
sua Dama : "..Asmade--me, se que'redes, &c. Tambem ui
ziam asmamento por consicleraçâo. 

, .Ass2o: bom geüo paTa algútna o0u'Sa. Dil>liam ta.m~ 

bem asseoso e asseosarnente por geitoso .e geUosainente, is

to é, bnbil e apto para alglll.m ministet·io. 
Assomada: o mesmo que logwr muito alto. Us0u-o 

Sá de Miranda na Satyra 6. n. lrJ . 
..Assbm:o ,: o, mesm10 qu:e appm·encia. Assim o acha~ 

mos nestOt sig•nificagã0 na Malaca Conquistada, Li v. 7. 

-est. 86. 
Abdganta1·, 'que traz CardQso no seu. Diccionar.io, 

uá--il.hé eHe IC2"m lo~üim a sign·ifilcaçã<i> de 'liJbt'!Jh.ndo e 'futigo. 
Atempa1· [antigo termofo~ense]: o mesmo ClJ.Ue O(!)'fli

oede·r rbemp@ pnnt as appella-gõ~s se metteTem no Juizo su-
perior. Vid. Orden. Lív. 3. tit. 69. cap . ó. _ 

Aterma1· ![palavra for.ense]: o mesmo que jalr.er te?·
mo. Duarte Nunes já dá .este ·verbo p>o.r pouco uoado.~ 

A bimm· erá o mee>mo que ernprBhendet·, segundo Fa

ria na Iotrodtucção ás Odes de Camões., pag. 8~ . 
.At~ma1·: ,q>, mesm0. que 'aaabar·. Acha-se em. •uns an

tiquissimos versos alle@a<il.@s , por M~g.l!lel Leitã0 na sua 

.Miscellanea : "Uma cdvmm·om· prasmada :fa~anhn." &c. 
At~·af11UíL1': o mesmo <i1Ue atinar . E' term0 mui frequeo

<te n0 Cancioaeire de Re~ende. 
Avi1· : o mesrnQ que ar;ontecer, E' mui vulgar nos 

esoriptos do seculo lá .0 e .1:6.0 

Aviventm·, que ·lí0je sigmtlka pr&lor~gar a vida., si'

.g~f.kava,•llJFiligamente espe;rtar ·e ;dar ''ÍN-eea a a1guem. 
Bacinete: antiga armadura de ferro; r <!}~f~msha da 

eabeçu;, e sel1Hll;bnnte a .um ohapei;t. Aoha-se ·na Chro

n\ca ~'El-Rei D. João 1.0 

Bailheiro: o mesmo que ligeiro, como se acha em 



F.ernão Lopes na. ChronJca d'El,.Bei D, J..oão .1.9., part, 

~. (l:ap., ts:>. >) 

}3&%.JJ.(fbS: o ·· m.esma que más rasões·, mt taq1bem, de~ 

!>igualdades. Aulegrapbia ~ 'pag. U~ !Verso: "Passam0s 

gng1d~s ba/w;;p.5 ;. eu ás bCJas, e elle ás má~" &c. 

;/!Ja!o'r!-a, segJ.uacil.o ~.lu.tea:ll, era um .ornato mo Jila;.. 
UleflJ" s·~melhanle rio que hoje .ehamamos b:aealh~v ~u 
volta. Cab.ia para traz sobre oshombros. Asantig,l}s mtG 

lhe!'~s" !l~a·vam tambem della com gu.anlinfantes. ,C.h.ama

Y-17Q\lí tf!.~Qem . .Palo:na .:i· uns calç.õe~ eom falhos lar.gos . B 

fpanJlid9e~ ;§INJ.e· .se .a{avam por ba.ix.oAd j.o.él!ha. 
Banco de pincha1' [termo de .ar~IÜ!a~ tdd~s sabem. 

q~e ·~ ,djvisl!- ~s _i_afélnte;; <de Portugal, mas ID.\i~t.o.s igno

ram. {]. fJlSilf!> destª ' d?,visq, Antigªment.e só .os reis é a 

pr~c:i~e· 1~e ,a,ssel'ltãtva~ -,e~m cJJ,âeir>:ls ·-nps Já.P;t0s lp..u®li.cos) e 
os inf<it:!l!~es em ;lj}5J._ijcos~, .. cujo ,assento 10ra !!listtio.ollivo de 

PJ'~c.ede;ncia aos rn_ajs se..nhores e nobraz.a dõ reino., por is

sp p p~serã>m p0r ~i.vis.a ~m SJ,i...a!? a.rJIJ_as. N.os íin,f!llnt.es • .;e 

principes o banco erª @~. E&Ur,Q, ~ •llli.l)LS inf.a.oo:a!l e ·princ.eza 
d~ li>JJÇ\~a •. ?Vrlf.eluJ.·J:' , 13m ~ntt_igar Ji,a.gu;agelíljl. p ,Y,alia •jtf mes

mp q!le e;rpyts~r gqm, 'giQle?'!-cifb; e pªra .denptarc:m _qu.é .os 
infantes precediam p~r dj~e 't~ IJ.<DS .as.S.entos .a .qualq.ue.r 

V'fl~s~llo, ~. ,o e!(.~u.Jsa~·f!.m. de todr:J; · -ª'pre.cedencir:;t~ di's'S.eram 
Q~ . ~iigo_s; t~WLQQ d§ fiÍTJ&lJ,a?·. i?;~ja-$e :a Frap.c1se_o ;so~Jei 
T~scff·n,g .IJaJ)edi..cl!tW~ !lO, liww_, P.aral~JJg. <ile :Prim.dpes. 

lJatYJ-dfl [.tertiJ(j>, ;Q~ arm.~r'al~ ~gw. , pe~!J,·· ~u~ ~pr.c
senta o talim de cavaJi~rp , qRe ~li! .J!lq~~ iill> ált0 do an

gu!~ di_ç~ito,, cJP., e,s~~;dfi>, ·ª~ :p,l!)'1~e J~W>9i~l41'L ~p~ J·l;l~ , ~<i.a op

post~~9· rÍljW,dO >~G ,epcg,ffl9~ f fii~ ~· ~ :@J~j;.§la~· ~ \Y,eyp, )Jp,-

cudo bandado. .• :c 

RWt~{ir.IJ, ~ q~;~;~· ·~~a .o Àlk., r& ~~4,~g~a~!Lla, si

gJ;l·i1E ~!f v a ~ ~smo q.~,te ,hpj e ,pllr.ç~?;_LJ. • . f Q! ffi1i!lí!P.. ·tirilos!Q ,<J,o 
antigo castelhano, que ffi~i~ vanch~'ljO. , ; r ~ .. 

~ !!f 
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Barafustar, verbo de que ainda usou diversas vezes 
João de Barros, quer Duarte Nunes que significasse o 
mesmo que reluctar. O Padre Bento Perdra diz que vai 
o mesmo que no latim prceripere. 

Barbote : parece que er~ a parte do capacete que co, 

bria as barba3. Esta é a inteiligcncia que dá -Bluteau a 
esta palavra, que se acha na Chronica d'El-Rei D. João 

1.0 pag. 349. 
Ba1·buda: _moeda antiga d'El~Rei D. Fernanâo, 

da qual trata Severim nas N õticias de Portugal, Jl'ag: 
179, e o Padre Sousa na sua Historia Genealogica da 
Casa Reãl Portugueza. 

Bargante: o mesJDO que vadio , vagabundo e ociose. 
Acha-se muitas vezes nas C'omedias de Gil Vicente. 

Baroíl: assim pronunciavam os antigos varonil, e ain
da Barros naDecad. 3. pag. 85 uspu destapronunciação. 

Barrachel : antigo ofücial da milicia , que tinha a· 
se_u cargo buscar pelos caminhos os soldados desertores, 
e traze-los presos ao preboste general. 

Barrado [termo de armeria J: assim chamam ao es· 
cu do att'a vessado de barras, isto 'é, de peças contrarias 
ás chamadas bandas. Vide Banda. · 

Barregâo: o mesmo · que amancebádo; e barrégáa o 
tnesmo que concubina; . porem em tempos mais antigos 
significava homem esjorr;arió ,' e mulher que estava na
flor dos annos, :como diz 'Duarte Nunes no 'Fratádo da 

Origem da Ling. Portug. pag. 49. 
Barruntar: Ó mesmo que. im.aginar ou suspeitaf, e 

não basofiar, como qúerem alguns pouco instruidos· na 
nossa antiga linguagem. .< ' 

Ba:rrunte&: o mesmo que espias. Diz Barganza nas 
suas Antiguidades deHespanha, que' tambem os antigos 
portuguezes usavam deste termo; 

,.. . 



Bastida : uma como torre de madeira, igua! ou mais 
alt~ que o castello, da qual se atiravam as béstas na an
tiga milicia. Usou-a Lopes na Chronica d'El-Rei D. 
João 1.0 part. 1. cap. 64. 

Besante [termo de armeria J : peça de ouro ou pra
ta, redonda e chata, como moeda que não é cunhada. 

Betar: o mesmo que hoje rhati;r.ar. Sendo esta pa
lavra 'mui antiga, ai'nda se acha na Corte na Aldeia 

7 

pag. - ~41. 
Betar: o mesmo que imitar , ou fazer uma causa 

conforme a outra. Aulegraphia, pag. 17: ''Não é pos
sivel betarmos cores tão differentes. 

Bisdono se acha em Sá. de Miranda , e, segundo 
;Bluteau, parece que valia o mesmo que bisavô. 

Bocete: peça pertencente ás antigas armas brancas . 
Era palavra inda usada no tempo de João de Barros, que 
diversas vezes a traz nas suas Decadas. 

Bragueiro: compostura das mulheres humildes, a 
que hoje chamamos mãnteu. 

Britar: o mesmo. qiUe québ1·cir. "Britou a verdade., 
disse nesta signinca~ão Lopes n':a Chrqnica d'El-Rei D. 
João 1.0 -part. ~. cap. 151. · 

Brivia: o mesmo que hoje Bíblia. Veja-se o Prole
g-.o do tom,, il.. da Mon. Lusit. , on<de diz: :" Uma brivia 
de mão, ganhada a EP.Rei de Castella ,; &c. 

· BToslar : o mesmo que bordar corri ogullia .. , Diziam 
t ambem broslàdor e brosl.ádura 'por bordador e bordaciAPra. 

Buirato: panno ·de seda fi.ria, «).e que antigamente 

usavam as mulheres para mantos &c. 
Bu., : o mesmo que cal la- te já. Usou -o Sá. de M i

randa e Gil Vicente. 
-Cá.· o mesmo que porque. E' usijdissimo em nossas 

Chrohicas até o reinado d'El-Rei D. João ) J.0 



Ca;cipo e caçapinho: o mesmo que laptwo. Delle for

mavam o verbo oaçapar, _p01t caçar ás-1lebres-, oú apa-
nha-las cóm engénho. · 

Cacha : o me5mo que engaruJ e fmg,iinento. Veja-se 

a Mpn. Lusiit. 11om. ~· png. 12~~. 
Cachm·: engan'li.ar. AulegHIIJi1bia1 pa:g. 6 ver:,o: '(Não 

quer eUa rhais pa·m car;har a seu saho ;, &c. 

' (áclímo : o, mesmo que velho e 13Xe1·.citado no seu afi.;. 

:ficio: commummente applicava-sc a ladrão, mas tam

bem ha exemplos <!!e se applicfLF a <15U.tras •pess!:>as. 

Caimão: seguncle o Anc~or das Anbiguitla<les de Lis

boa, pag. IOO, chamavam os antigos a0 crocodiblb. 
Cainho: o mesmG> que pct·réo. D"izinm t!amhenl cai-

nhe%ct por pa?'ctmwnia. · ·, , 

Cajf..tm: .desgraça ou occasillo pt!1'ig·otct ': ãohá:-se esta 
palnvra ná Cbnmica d'El-Rei D. J0ão' L 0 ~àg . 34,8'. 
Tambem a usou BaHos na Decad l. pag: 9!7. col. 4. · ' 

.Canâil: antiga mG>eda deQrmuz:, dez d:ag .quaes va

liam 150 réis portuguezes. E' palavra que se"a-cha fre" · 

quebtemente nàr Histaria cila India. 

Cnpctpelle: especie de vestido, de· <q"ue se us-ava no · 
principio do reino, como diz. Olhe~r.a .na. G!'~n matimi· 
P01'tugue~a,. cap. 36', 

:CapeUina: · era u:ma atmadura de ca~alle:i.ro. A-cha-

se na Mon . .Lusit. tJom. 6. pag. d-9'1'. · 1 r , 
; C&pir.e-t(i:; ··· cabello peqi!Íeno -de que usavam antiga

mente às donzel1as e in.emi.nos: Não ha muito que se an •. 

tiquou esLa palavra, pois ainda se acha -_nas Obras de 
Francisco Rodrigues-LobCil. 

Caroavet: .o mesmo qtte amado· ourmnigll> d·e a·lguma 
co usa. 

Ca1Tega [nome J :o mesmo q u~ carga, segundo Cardo
:;o no seu Diceiom, 'Aohamo-la tisada• por DamiãÕ d·e Goes ~ 



Ca1·ulha: gralha. Carta de Egas Moniz, ·que trans
crev-e Leitão na s1:1.a Mi'Sce1lanea: "Carullías ·-me fagaom 
cego;, &c. 

Castival: o mesmo que alatide de um oasteJNe, Achá

se em Fa:riá no tom. 3: ·-da. Europa! Portug·~Ieza, pag. 

378 , dand<..d.'he esta signif1cagão. 

C<lsficval: o mesmo que hoje alcaidel mór, e não cas
telão, como alguns •entendem. Veja~se a M,iscell_anP.Ui 'de 

LeiLão, 1 }'>ag. 456: "Da Betwa almi!Ba; e <ilf seu ' o&sf:ival. 

· C'aia: o m1esmo que' b~bsca. Usou-a"João d~ 'Barros·,: 
e ainda hoje -em r,Igt~mas pF0\'ia·cias , do reiflü se não an: 
L.iqitou. "? 
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Camm·, aJ.ern d~rsignif1cação )de respeitat', _ s~tniflcava 

tarnbem attertder e ver· coHÍ'refh~xão, eomo nos diz Duar

te Nunes de Leão. 
· Catasol: antiga droga de lãa, á m::Cneíra ele •c::ímel

Jão·, porem .mais fmo e lustroso. 

' Cava: ·om:esmo que manceba de:algt.im hemÍet:r<~. Lei

tão , M iscellanea, pag. 456 ~ · " ' 0 FOI!l<Jó ' da cava emp11io 
de .tal sanha " &c. · 

- • Cavi.dar-se: o mesmo é1ue acCI!Utelar-sd. Do ·mesme> 

mo'do dizi>am Gl's antigos útvidoso p(n· aecwtelatlo. 
Celuda : espede· de elmo ou c-a:pacete, ' seguncfo Se

veilfÍtn nas N<Hicias de PortHgo.l ~ pag', 17.-9. · 

Centajotho valia- o' mesmo que interie1w 1 •segundo se 

colhe a a A uleg·raphiar na pa,g. 3 ,- 0nde ·.diz , '~ EIJl revol

vo melhor à ''oe'rb'bafolho do m.u•ndo" &c~ 

Chapim,; não era :mas muil.-heres oa•U;adü d•ellcado, co:.. 

mG>"muitos en:tendem; mas ç_a:lçado ·•de ·q1:1alir0' ou, cinco 

solas de sobreiro, a. · fim de parecerem mais• altas. Vej_a

s<;:>.a IDua>rte· N un€s na Origem ·dru Lrngua ·Pbrt.lilgueza. 

Ch:&je, como terríiO 'da Rt.meria,. é a parte SlljD0Ô011 ~é' 

cabeça dli escudo. Veja-se a. N•obilia r.~hia PorlugiJI'eZa l 



Cinqu~nhó: antiga moeda do valor de cinco réis., co
mo diz Severim nas Noticias de Portugal, pag. 184. 

Claveiro: dignidade na ordem militar de Ghristo : 
era o cavaUeiro que tinha as chavf)s do conven·tb, quan
do o_scavall~iros viviam em communidade. Depois signi- . 
-ficava o que tinha a chave do cofre dos votés. 

Cbced1·r: ' achá-se no tes'tamento da -rainha ·santa, e 

parece que sigrliticava 'peça pertencente a càma. 
Codo :o mesmo que geada, segundo Agostinho Barbosa 

no seu Diccion. Tambem a achamos no Auto dos Pastores. 
Coita: e ·mesmo que pesa1· e affl.icção. Acha-se em 

Lopes na Chronica d' El-Rei D. João 1.0 parl. \B. cap. 151. 
Compegar: o mesmo que cóme1· pâo c0m.alguma ou

tra cous·a, s~gundo qiz Oliveira na Grammatica Portu
gueza, cap. 36. 

Compoedo1·: o mesmo que auctor de algum'livrb. Ain
da usadestapalavraJoão deBarr(')s naDecad. 3.pag.ll. 

Condessilh0: o mesmo que deposito, segundo Duarte 
Nunes. na Origem ·da Ling; Portug. pag. llt. · 

Contia: o mesmo que porçáo, que davam os nossos 
reis aos cavalleiros ·q~:~e seniam no paço ou na campa
nha. Veia-se a Chronica d'El-Rei .D. Pedró, cap. 10. 

Contracotiado [t:ermo de armf'ria J diz-se quando no 
escudo a cotíca, que é mãis estreiba qu.e, á h>ancla, se lan~ 
~a da parte esquerda }')ara a direita. · · · · 

Co't'lkafa'~>e·dor: atiJ.qelle qu~ sabe arremedar a :ilguem 
ou a alguma cousa. Foi termo usado por filá. de Müan
da e por Gil Vicente em suas comedias: . 

Carrego: regueira' de agua. Ainda :S.e a:cha esta pala
vra em Barros na Decad. 1. pag . . l65. 

· Cossolete": ' era peito de ar·mas de ·cobre ou de latã0. 
Tanimem lhe chamà1víim cottraçd le'l)(;, Veja-se a Arte Mi

litar, onde trata desta al'·JDa, 



Cos~eiro: o .mesmo que laâr-ira de monte. E' pala

vra 'mui frequente nos nossos Auctores mais antigo;. 

ê:Qta de armas: era uma como capinha, que nas ba

talhas ou torneios vestiam os cavalleiros sobre a couraça, 

e ~hegava até meio corpo. Era esta vestidura aberta pe

las ilhar.gas_, com mangas curtas, e ás vezes com man
gas entresachadas de diversas cores, cozida_s u_mas ás ou
tras, ._ sobre as quaes punham os cavalleiros os escudos 

d~~s suas !Umas, bordados de prat~ ou ouro, ou esma~ta-

9c;>s em metal. Tambem os antigos chamavam c_otá a .um 
çerto ju,:bã9 qe que usavam as mulheres, unido á saia, 

çom cauda e mangas compridas. , 

Cotíca [termo de armeria] .é :uma pega semelhante 

á banda, mas mais estreita, e lança-se, ·como a banda, 
do canto do escudo em travez, cujo escudo se chama 90-
ticado. 

Co~~eito: o mesmo que ce;;i.do.; e assim diziam os an

tig<Ds: co'!.eito com a te~ra, em lagar de co;;ido co.m a 
terra. 

G:ime%a: o mesmo que severidade e ,rigor, segundo 

diz a Historia de S. Domingos, parti. ~. pag. 8~. Cha
mavam os antigos tambem criminal ao homem sevm·o e 

agastado. 

Oiisada: ferida feita com u~a especie de adaga cha

mada c1·is entre os J\'[alaios. 'Ach.a-se esta voz em Barros 
na Decad ~. pag. 91. · .! , 

Cubilheira: mulher vel~1a e n~bre, que cuidav.a do 
aceio, gala e perfumes dos vestidos des nessos. ·an Ligas 
r~is. Os infantes tambem a tiveram em algum ,tempo. 

· Cuscuu;iro: antigo chapeu .com copa .alta e aguda. 

Cuspido: o mesmo que e~o1~lpídõ. Veja-sé a Duarte 
Nunes na Origem da Ling. Eortu-g .. 

DarandeUa: antigo traje de mulher, do , qual Lra-



ta D. Francisco 1vlan·uel na Çamfonha de Euterpe ~ 

pag. 96. 
Dar-se de resto: o mesmo ·que seF um con lra· si mes

T.ll«} Aulegraphia, pag. ~. vers0: Porque tem a mesrhá 
'incrinação e&ta manqueira' com, que me· dou de rro.s·tb. ,; 

. , DavandHo: sob'Pedito. Mon. Lusit. tom. 5; pag. \'l48. 
Sá de Mir.a.nda· é Gi.1 Vicente. 

Degrada r: o mesmo que éomboa vontade.· Sendo es.o 
ta; 'palavra muito· antiga, e rião se usando já no -tempO' 

de Vieira, a:inda se acha nes·te Auctor no tom; 1. pag. 1317. 
r Degred@s.: o mesmo que decretos. Mon. Lusit. tom ) 

5: pag. 148, em que tr.ans€reve uma . .Lei: d'!El-Rei D, 
ArEfonso· ~- 0

, que diz: '"Degredos apostoligos '' &c. 
Denodado: o mesmo C!JUC resolttta·, at·revido' livre e. 

impetuoso. Acha-se na Chr0nica d'El-Rei D . .iJoão 1.0
, 

pag. 193: "Votos denodados, isto é, atrevidos, ·quaett 
os que !faziam 0s caYalléiros duquella idade . 

.Departiçáa: o mesmo que pratica famihar, segúli• 
do Zurara na Tomada de Ceuta, cap. 57. Formavam 

tambem dest.a palavrà o verbo departir por conversa-r. 

!Dependçnça; o mesmo que pénitencia .. M0n. Lusit.; 
tom. 5. pag. ·7·3, ao mostrar que abbade significava an

. tigamente confessor. 
Depb~;r: •O mesmo ;que }'wra?· l€?11. depoimento .. 'r.raz es-

te- verbo Cardoso no seu VocahwJado V•ulgar. L" r 
Depraça, adverbio, que v~lia o mesmo. que em p't/i-J. 

b·hco. :A.cha-se .em Lopes na Chronica d'El-Ble.i D. João 

1.0 •part. ~~ cap. 160 . . 

De1'roccu· vaJia o 111esmo <'}Ue destrui,r e derrubar. 

Usou cleste verbo .muitas veze:. Fernão Lopes e Damião 

de Góes; O Padre Vi.ejr.a, grande adorador da antigui

dade, não teve duvida ·a, usar tambem de:Ue no t0n1. G. 
• < 

pag. ~59, ~e no 7.0 pag. ~59, ·\ 



Desa.guisado e clesag·uiso, como substantivo signifi.

Gava agg1·avo, sem-rasáo e ccmsa mal feita. Como adjec . 
tivo 5e acha nas antigas Chronicas com a significação de 

rnal intencionado. Julgador áesagu1-sado se acha em al

guns papeis manuscr:ipto5 do Sr. D. Alvar-o, escriptos de 

Castella a El-Rei D. João ~. 0 

DesancíadG: o mesmo que desconfiado de conseguir 
algum bém. Acha-se em &lguns C!õcriptos do famoso bis

po J eronimo Osorio. 

· Desgava1·: o mesmo qúe vituperar. Diziam tambcm 

de.sgavada por co usa que não merecia lou-vor . 
. Des]Jeado valia o mesmo que maltratado dos pés. 

Ainda o usou Barros na Decad. 4 . pag. lóO. 

Despeito: o me,mo que a·pesa1· dealguem. Posto ser. 
palavra anLiquissima, acha-se ainda em Vieira no tom. 
3. pag. ~84. 

Despelha:l': resplandecer, ségundo Leitão na Mis

cellanea, pag. 4b8 no verso de Egas Moniz: "Grenha~ . 

tendes despclhar" &c. 
Desva'vro: o mGsmo que discm·dia. Usou-o Lopes na 

Chronica d'El-Rei D. João 1.0 part. ~. cap. 193. 
Deve'l.a: campo de ervagcm para apascentar 0 ga

do. Tambem aos campo5 cerrados e defendidGs de arro

res chamavam os anligos deve$as. 

Devido: palana de que usavam e usam ainda os 

nossos reis, para denotarem o parentesco que tem. com 
algum vassallo. 

Dia adiado: o mesmo que dia presctipto. Era modo 

de falia r mui frequente até o reinado d' El-Rei D. João 3. 0 

Dinhe.iros: até o reinado d'El-Rei D. João 1." do

ze dinheiros valiam em Portugal urn soldo duquelles que 

vinte faziam a libra mais antiga. Veja-se a Chronica 

d'El-Rei D. Fernando no cap. i>f>. 



- .. Doaiiro, qué se acha em escripturas antigas, diz Car
dos<~> no seu. Diccioqari0, que signiücava em 'latim o mes

m0 ~·ue vwltus . 
. Dolos: o mesmo qMe dores, segundo Leitão na Mis

cellan·ea, pag. 459, no verso de Egas Moniz: "Que 
gravisem os mais dolos. 

DO'J·sel: @.-mesmo que hoje espaldar ou ·parte :poste

rior' me uma cadein;t em que se encostam as costas. 
Ei na infancia da Língua v alia ·o mesmo· que eit,; 

como pr.ova _o :verso de Egas Moniz: "Mas se ei fõr pa
ra o Mondeg<i.l:.'" Alguns erradamente entendem que ·e'i1 
significava "etle-. \'' , , 

Embaimento ~ o mesmo que mentira ou engano. Ha
·via lambem 0 verbo cmbai1·, como já mostrárrios em ou- ' 

tro-Jogar. 
Embetesgar: o mesmo que metttw-se em .logar emba:: 

ra§ãdo ou sem sahida. · Ainda se'a:ch'a em Barros, Decad. 

~ . pag. 81 ' · F'r. Heytor Pinto"pag. 16; e outros. · • 
Embttàe: o mesmo que funíl. _ Acha-se no Cancio-' 

neiro de Rezende ~ ·e na Aulegraphia de Jorge Ferreira 

de V asconcdlos. ·· " ' , • 
Em erre: o mcamoque· em.pon'tos. Aulegraphia, pag. 

14 : " Estive · ern e~·i·.e de _l'eNal',.lhe as toucas nas ' unhas. ,;. 

Emmenta: signiüca.:o m·esm0 que lembrança. ·Acha
se naí C0.media Uly.ssipo ·de .Jorge Ferreira de ·Vascon-
ceUos. r ~ _; •. 

Emmentes [adverbio]: o mesmo que em quanto.: 
Acha-se ém escr~ptu:ras dos -reit'l•ados· u'El-.Rei D. 'Diniz, 
fi. ' João 1.@ e outtó:S .. r .... '. '. "''c" 

!4'mpado : .o mesmo que ·sustentado .e ardmddd. N es
te sen·tido o usou aincla D. ·Francisco Manuel nas Car-. ~ 

tas; pag. ~69. . . 
Ernpanhif.ar-se, isto .é ,, c.alça·r panhifos, ... para 'pare-



~er1 mais .alto. J!or meiáf'ora se àizia do soberbo e vaido
so, que queria parecer o q'tle, não era. 

Empegar-se: o ·mesmo que engolja1·-se._ e navegar em 
mar alto. Nesta significação ousou Ba~ros na Decad. 1. 

pag. 87. 1 • _ 

Empe'l.ar: acha-se em Fernão Mende~ Pinto .; pag. 
110, ' é segundo_ .. pwrece, significava unt.cm.:ou: c0brir com 
algum ingredient'e p~ra preser'\'ar 'da cbrFupgã? carnes &c.· 
, Empofia, ·palavra (;}<Ue se acha em_ a nossa Hi:>toria 
Oriet:~ta!1, _e, em tão mui~o .u.sada na Costa éle· Melinde, 
signiticava tmpaça' demanda e q!lfeixa sem fundàry.ento, 
pa_ra· ·r.oubar os bens alhei0s. 

· · Empri?·: o mesmo. q~e ~ncher,l segu_ndo-!Faria na jb.· 
troduc!;jãP ás Odes de Cafnpes, pag. 81,:· interpretand0 
um verso de um nosso an tiquissimo poema_ . . ~ 

, Emsembra: juntamente. Leitão_na Mis~ellanea, pag. 
4õ6 : " Emsembm co os netos de. Agar fornezinhos ,;&c. 

Encá1·entar: o me.smo que crescer_, se_gun-clo·'Bai:bo
sa e. Ca·rd0so nos sellls Diccici>na1;i0s•. , '1'a·rill:~em a<i:haJ~H·0s 

-este verbo em Gil Vicente. Diziam os an!bigos: encaren; 

tou o preço, v. g. do trigo, em logar .'de, subiw OU!Cl>és
ceu o preço. Hoje dizemos encm:eceú.· . ' . · ; · 

.Enca1·tãdo: 0 mesm'o q'ue b,(!J,n,id@ ~m :a nossa .anti·ga 
linguagem. Outras vezes tamb.em significava .aquelle a 
quem ia . diFigida um>a -carta~ e .nesté .. sent:ido, ainda1 se 
acha na Vida · de D. Fr. Bartholomeu dos Mart!)lí:es., 
pag. 143. 

·: Ende :.=o mes;mo qu.e-dalli, pnr... isso-e .aqu-i.. F9i termo 
mu-ü~ -us'ad'o atéro r~mado . d'El-Reb-D. Djniz·, como se 
p6de ver no tom, 5. da Mon._ Lusi.t.. .. . · , r,~· 

-, Enfan.ar-se: o mesmo. que agast(!J,r:i$e, Usou-o Gil 
Vicente em suas Comed-ias. -~ 

Engajecer : o mesmo qu.e encher-se de lepra. ·Acha;-
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se ' esta palavra em Sá de Mil'anda n.a-Eelog. I. est. M, 
e em Barros na Decad. \2. pwg. \i31-3. 

Engrreeer, €Jile se acha n0 .CancÜ>neiro· de Rezende, 
vàlia o mesmo q1<1e augmentar.-se. iem jiort.uma . E' ' termo 

metaforico, tirado do antigo- amanho das vinhas, segl.Jn"' 

dq Alarte na pag. 65. · . ·), 

JiJns'fjar: •o mesm@ qu.e observa·r o,u. -espwéz,tar. Di2;,i•am 

tambe.gt ensçjq m:t signifiea13ã:0 de oppm·tim?-dade. -~! ·"' 

· En~aliscado, que t·iaz Batn;,s na De~p.d. ·3,: pag. !lH9, 

par<_:cé :que significa v a carnin!.ro o·u Ioga r ,eJaeio ~1€ · pene.,. 
dos, pelo qual -se r.1ã0 _Fl9dia- pass-ar.:. .·· · ' · 

Ent~·o: o mesmo que avàsãb . a .:cou-sa ·c0m·e:;ti1Vel.' 

Hóje dizerri6s ántoj,o "o~ entoJo. ~mh>em sig:nifi€fl,\V-a. adio 
a,' a] gu ma pessoa·, e ··neste_ sen.1ticlo o usou · Brurros · p a1 ID.e-

cad. 3. pag. J:4J('), • ' · !~~I-. r1 <V f ll :;') ~·10/ 

hnlrecambado {tenrio Be· Braz-ã:oj ·d!z a N0'bi•Harchia 

Po.rtulgueía':· " ·Leão 11Gmpent~ en·tq·ecam.b6uilo .cfe euro 'e 
verím.élho "; i,st<O ~- 19 qllle cáe do leão 110 '0'~>1~0 de ' 'V'e rme
lh@, Je , e que.•eáe,íio ;ver.mel~ro .cl.G o.wro. ~Nm rt'€Úm.(l)s mats 

lntel1i"gi:Yei-s v.a!l o mesmo _q.l!le ..ooutSa .entr(lsaü'hadá -.e-'me-1.-

ticla uma: ná ou•trai. J\ •' .'I• ~J, ' ,-'r . 

Entr·ida, espede.Jde papa,s C!J.U.e an\tigátne,pte c<:Hni« 
a gente .do ca;r.n po~ segl!l'Iõi.UO Ji3-a•riD0Sa'1D<ill sai I) i.eei.$-Áario. 

!Enve'~>: a· avesso -de algu1na .eo\ilsa. · A.cha-se fr_:l:lq-q_.~n

te.m.ente no :Cancion.eilro de Re~ewille :, JI'Í .e~n : Sá de· Mi-e 
tanu~, • , r ; ' • " I 

Enxamvia : antigo toucado de seda, como eoils.ta .J1~v 

Ordema-gão v.eiha o.u. Bx:t~;a;~ia~g.im.t.e 1 4~A Jpal'lt. li2 ·.J.Il : 7. 

· Enxepe: o m.esmo C!J.Ue .. wamiw; íiJts€iu~;'Sã <lJ.:e rMii-ãn:t. 

da na Eclog. I. est. ~6. _ .• .'. i r :J • ·! · .; 

Enxeq:uetado [1iérmo de aJLmeriaj : · o·mes.mo qué cou

sa feita em xa.drez. Tambem sebd,i~üvernpeq'lffetado e'.Jct-

qttêteiilo,. '-' ' 
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,·'Enxequias em tempos muito a>ntigós ·sign,ifica\Va exe
quias·; n0 tempo de Damião de Goes pronunci~vn-se C'Jb .,. 

~eq'l.bÍas. 

Ervcxxo [ arvore] :' o mesm0 que mednJnheiro. A1ssim 

i<nte1·preLa Man·Hel de F·aria ·o werso do Cancioneiro de 

Heze.mde : '( J l!lssu d'um .en;odo jazes" &«. 
' .Esbarronde,dáro: , Jogaor ii-ngceme donde é fadl o caí r. 

Lê-.se~ em . .Fernão Mendes Pia to. · , " 
Esbv.lho: despojo tomado ao !i'nünigo. Lopes, Ohro

nioa• âJ El..,Rei! D. João l.P part. \2. cap. 147-. 

Escandir: o niesm0 que medi1·. Cardoso no. seu Dié-
4Jio.aado ainda diz escandi1; ver!l0S ,-por ln-eà:ir versos. 

• ·Escadas : o mesmo qu~- m:anjctreS;.c U sdtl!-o Gil V io. 
oelilte• em suas Ce>media! . 

Esctavagem: ::intigo adorno do .pescogo das mulhe,. 
;r,es, á ma:neira· de cadeia, com varrias ·voltas de ,perolas, 
011 ped·ras preciosas. · 

··'J ~ Esco1·chm~ : umas , vezes signif.iiea v .a esgota?" ., OQ !Jras 

mugi1·; e assim diz.iam esc01·chm· as tetas ao . gado, e me
.talf-oricamenle csco1·chm· d~nheiro !, como ! düse Baú·os na 

Decad. 4. pag. 4~4.• tt1'• ·r 

, •r .. Esco'!'.er: o meslllll'0 '<J:Ne magolitr. :Achamos 'a4u~a em 

..D. ·~ F"~>&neisco Manblel, csco%'er o cora.Ção. Vid .. Vi'l!ia cil.e 
Thalia, pag. ~07. 

:lJJscy,.t,de:'t?'O •elíiil nossas mais antigas Chrorücas.\é titulo 

de nobreza antiga de pessO'a;;, cfue ·não 'iinham•}urisdic• 

r;;®es •lll€rn te'Dr:is, dC' que <Se nomeassem ·senhores ; Veja-se 
a Mariz no Bllirulogo :3. cap. '@. ·'!f.'ambem se chama\'ão 

~e~>udéiros aqwelles .que se.l'v,ia•m ·os q>ióes <homens•, ·· 'levan~ 
do-lhcs,na f;bler.m o escucil.o. :Hãfiria igualmJeh•te eséudeiros 

oa,•ald·eiF0.s, ·que e1:airi: :aqu~tles qtlé por a'Jfgttt1IDl1•a ·cíistinc

ta lftCX$W'liDili ta r armaHirn oa va'lJreiros .os l'éi:s ou pN;nt:i~ 
pes, ou os ricos homens por com missão real : · ~ ' ,. · 
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• ·1·-1 J Plsctba@ ém-liúlnj•n é~ 0 .qm~ pertenee· 56 ás .infantas 
<l'e Portu,gnl an•tes de cazarem ... E' ~rh .figura de quatrç> 

angulos, um para cima, e outro para baixo, e .partido 
I 

eriPpalla âe .wngulo a ~ng•uio. Nolaao ·esquerdo desta,di-
:visào . se JiÍOCiffi 'as 1armas .rreaes ~ e O ' d irei1lo· flCil em brartcÓ 

por lizonja, mosf rando· que ain:fantiÍ. está. aparelhada pa

ra recebe11 ·as aí·màs ·do marido. ·Escudo \ovado .s0 pértence 

a ecclesiasticos, e não dev.eíri usár nelle •ua firgl!lll'a ,- .. q:ue 
con~vem a<?s esc.u~os ídós~seeúl!a~es. . · •1. 11-<',. 

Esgua1:da1· :. o mesmo ·qua consiéler-ar. Lope§; 'Chron. 

del-'Rei B ·· J·oãotil.. 0 Pà.rt. 2 • . cap. l:f>l. ' . ' ;. · 
. Esmar 'faz.er es.t-imaç-ã:o daJq,uantidãae; ·g0ve:rira.ndo

rios pela vistarEs~e v•er'IDO ·vem ·de··esmo, :e" tizn: ~·é outro 
era anligamE?-nte mui usado. H0jé a•'nda o .. subsLa·n·t1iv.o 

.nãó está antiq·uad.o. "' 
Espassar :• o mesm:o qtue,gçstar tempo ern divertimen:. 

tos. Acha-se na Cbronica del-Rei D. João J •0 Part. ~., 
JCR•Jll· 147. Barbosa: n0 ·seu Diceionario da:-lhe a sigaifiCa
.ção s6 de ·passear. ' - ' · 

r· Esquagues [t ~1nno de áTrile.ria] sã0 as cazas, ou q~a'-
drados do -:xadrez, alternados em duàs cores. 

f' • Esq,uivan .. ém' tetnpos •muito ruwtigos valia · o ·· mesmo 
q,ue retrehénae1· • .Atimla se., acha ,em Lopes; Chrom i€·: déí-
Rei D. João 1.0 Part. ~- cap. 193. · ~~ t 

Estrías: o mesmo· que br>uxas .. -U:'Sou-o- Sá de Miran-
àâ na iEclog. de Çl-on~al0, pag. 43. t • • J 

~ .. - · Eycháo ·:' o mesmo .ql!le. h0je· d.cspen_sei1'@. · Guarda v~ 

antigamente tudo o que. pe;tencia. á· ~chá ria • real:. · 
- , Fadado o mesm0 quejiat.a.lo. Fadadd fndna ·de ''Froia; 

airü.la disse Br·i·to n.a MQn.! LJ.l&i,t~·· tom. L •pag. 64. 
· Faraute tr!}~ Gardosq éfu se1;1 D.iccionario. pari lingua, 

ou J]>or imterprete. E' o'ünico J,iv..r.o r, em que temos ac'ha-

do tal palavta . .· ., 
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Favoritas eram no antigo toucado das mulheres · dous 
canudos· de peuco cabello ca:hidos sobre a testa. 

Fe1-ropêa: o mesmo quegTilhão. Alem de outros Auc• 
tores acha-se em Fernão Mendes Pinto, pag. 141. col. 3. 

P.ilha1·, que se acha em escripturas muito antigas, 
significava toma1·, como prova Duarte Nunes n~ Odg. 
da Lin_g_. Port. pag. 113. 

Fiu%a o mesmo que fé, ,e confianga em alguem. E' 
palavra que se acha em escriptos do principio do r~ino. 

Flm·eteado [termo da arme ria J 'o mesmo que m·nado 
de jlo1:es. Leão jtoreteado, cruz jloreteada &c. 

Foçado cava, ou cova. Leitão, M'iscellan. 456, ai-
legando uns antigos' ,·ersos. · 

.Fojo: cova funüa e redonda. Acha-se em Barros, em 
.F r. BernaFdo de Brito e outro3. 

Folia: o mesmo que 11j'ctnia. Leitão, Miscellan. pag. 
457. "Guedaram com farta soberba e folia" &c. 

Foreca :. o mesmo que caderno. Acha-se na ))oação 
del-Rei D. Fernando a Alcobaça. 

1 F~rgicado : o mesmo que j'orç,ado. Aulegrafia, pag. 
~9. ,,Aceitam <le boamente toda a desculpaforgicada ~'&c. 

Fqrne'!.inho: o mesmo que ba.stardõ. Leitão, 1\{~scell. 
pag.456. "Emsembra eos netos deAgarforneúnhos,&c. 

F o ta : veo fino, tecido a listras , e com cadilhos , de 
que antigamente se usava, tomando-se dós mou!os, e 

asiaticos a moda, como diz Damião de Goes na sua Chroni
ca.Havia tambem na antiga linguagem o adjectivo foteado. 

Fouveiro: cousa de côr, que tira a ruivo. Cav~llo· 

jmw~i1·o se acha em dh•ersas Chronicas antigas. · 
F1·agu.e_i1·o: o mesmo que incançavel, impaciente, e 

inq'l.&ieto. Nestas significações o traz Barros na Decad. · ~. 

pag. ~38, e Decad. 3. pag. ~59. e Fernão Mendes Pin
to na pag. 196. 

PART. ~ .a 



FrCi.hclitldo [térmd fla arineria] ~ o escudó ·partido . 

em aspa' isto é' dividido uiagomilmente ém duas partes 
jgí.í~es da r'não â.ireita paüi n 'esquerUa. 

Fre'tado [t'errhd da armeria] guarnecido d~ Cóusas 

diSptlslas á man~ira tle grades ou gelozins. Vejà-sê a Mon. 
Lusit. im:,:n. 3. j)ag . 59. 

Frontaleira: o mesmo que a sanefa; 'qU'e se poem 

~á p'arte superíbr da's c'Ortinas. 

~F~bSCO: b mesmo qu·e triste:. Egàs M011iz, escré:Ven

dcfá s1,ra dá~ h' ~cse na0m forvd me achare'd:es·, é mu·ifwsco., 

Gajaria: ho'Spilal de leprosos, â quem os anti.gos 

cb'amavàm kaJ-&s ~ e á 11epra gà]ei1·a 1, se~cl.o 'de i.t•ma certa 

especie. 
Gafeira'; e gajo: o mesn\6 que-lepra, e 1lejn·óso. Es

tes termos são mui frequeilLe's rla Ccm\edi'à Au1'e'gralf1a dé 
iJ orge Ferrei\-a dé V ascon~ellos. · 

Gali·lé: -assim s'e dtàmavam ás sep'ult'ura·s nCis por ti.:. 
~os; e 1alpen'dres da:s·igrejas. Vléja-s•e a Móh. 'Lüsit •. tom. 

f>. pi!g. lb6. 
Gadlingo :- em tempos an tiqU:issimós era .[segundo 

parécé J lolffi·cio dé jus Ligá, e co·rr110 ·que 'c0l·reSIJ!lónd'ia a d'e!. 
sembargador •d0 paçó. :A·êM-se na ·Mon. Lnsü·. tum. \2. 

pag . ·~3'ú-. ' 

GMgántflo: o rrresmó q'u'efà!llado1'··· Au-legra'&a·, pag. 

'3. "Por morder ·outrem, me mor-dó a •mim •me~mo de 
gargantáó'" &c. . 

'Ga1·ganJtoice: d'e (1úe us·a 1Sâ 'de Miía.-ndrà na satira 3. 

'esft. '6~·;, pm:ec'e que 'quer dizer a:cháq,'llre •de ga-t·gMl'ta. 

Garito: o mes'rn0 que ·hoj'e 'ca%a de jogo, e a:o que 
à d•a'va charriavàm ds an.tigGs g'á1;itc0fo, 

· Gm·n•oha: era o me'!;mo qu·e polé tilé. tratos·. Aind'll 

-em Vieira se acha esta aütiga palavra no tóm. 10. pag. 7{1. 

Ga%Ú : matança.~ segundo os antigos versos, qtt'e t.rarrs-



~teve .Leitão na sua Miscellanea, pag. 45'7. "O ga'4Ú, e 
assalto, que os da: aleivosia·, &c. 

·ameleit•o: o mesmo que hoJe picadot• de ceivO;llQ$. 

Tambem alg·uma · ve~ significava cavaUeiro á gine.la. 
Goarina: upm veste, qúe chegava ate p joelho fe~ 

chada de todas a~ pa l•tes' e s6 l:!herba .por diante. 
Gomia·: uma espe~ie de punhal. .Acha~se ew BaNos 

na Decad. 4.. 

· 'Gmilo; vonta,d:e: ainda h~je .dura o moclo de flallar 

que diz ·' máo gt·ado a quem lhe pez_ar, 

Gt·8vas : armadura das pernas á maP,eira de b.otas, 

de que u;;avam..-os !i:Oldados na antiga milici~. 
Gris: côr cin%enta. Anda com esta significação fra 

antiga Vida do Oond·esla v.el , pag. 63 , e aiadu ·us@u des

te termo D. Francisco M-anuel na. Viola de Thalia, 

pag. ~9JO. · 

G~~adam,(',ains! antig.a tujD.eç.aJ'la feita de <WU.I'<i>S ia.~ 

''ernizados , e sobre folhas de estanho ou prata, Hoj;a· es
te· ornato uind{l está .em. uso, mas com. .div~r:;<l norn..e. 

G·narclapatas : c.erfil? :1;ü11eado antigp .de' que :usa::vam 

as m.ulheres nG>bres, , 
GwareGer: G ·mesmo qu..~ vale;r alg;rwm.[l. ,çoUtsa. Neste 

sentido :se ,ach,a te·lltl F<tr!lllã~ L~p.es.; .ChrbEI, deJ.,..Rei D. 
J.oão 1.0 Pa~rtt;. ~Lca~. 34.·~· O~lrQs diz.e;m que 1tamhero. .si.

gniflcava ja'l>IT numer·o uma ·a.o'l.bS.a peq11..~ertJa /; w~sta _d(! Ott.,. 

t1:tt máior • . 
G :J.Kt1·idq. ; ' o Jlílil.esm~:> · q \1 e riefru.gip ,, q\!P'!í>~a~·o, e s~cç:q.pr0. 

· Ainda o usant:m Banr~s ., BGead. 11. .' ;pacg. J.U ,, ,e Bp.i!L0 
na .MPn .. LusÍ!t; ,tom . . ~; p~tg. ~7..~. 

Guete: p;ãlavr.a ÇI~e l:l~ i .ach:i!- :Jíl...~ t0·m. :J> .. · ~a M,QD. 
Lusi•t. fl@l>g. ,J.9~. :~igrrimc.P. v a o mstr).l:m6ltm-lq -f.lublieo\, · com 
q1t!l·e <O j us;i<::l~ CO!'J;y.e>J'ÚGI0 repu~~..a, v a a MJ;il 11jli-Jlh1:!-r, s.e à en

tro de um anno se não fazia lambem ch1iistãa. -
3 * 
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Gyrão [termo da armeria J é um pedaço de panno 
cortado em triangulo. E assim· escudo com gyrôes é aquel
le, que está dividido em ~eis, oito, ou dez partes trian
gulares, com as pontas unidas no cent~o do escudo. 

Ha'!., que se acha varias v~zes nas poeiias de Fran ... 
cisco de Sá de Miranda, diz Bluteau, que em sentido 
literal significava ala do exercito, e metaforico aves, ~ 

anirnaes que andam em ordem. 
Helche significava renegado. Aulegraf1a, pag. 107. 

<' Hirmehey fazer he!ch.e" &c. 
Homern segundo o Auctor do tom. õ. da Mon. Lusit. 

;pag. Hl3. significava procurador, e agente de al~um fi
dalgo. 

Homologar [antigo termo forense J o mesmo que ra
tlfzcar e confirmar alguma cousa com auctoridade publica . 

Hu: adverbio, que significava onde. E' frequenle 
em Fernão Lopes na Chron. del-Rei D. João 1.0 Part. 
~. cap. 156. 

Imprir: enche1·: "O rouço da cava imp1·io de tal sa

nha" &c. Leitão, Miscellan. p_ag. 456. 
lnfanção o mesmo que hoje fidalgo. Duarte N une; 

:na Origem da Lingua Portugueza quer contra a opiniã0 
de outros, que infanções eram moços fidalgos, que ain
da não tinham passado a cavalleiros, aos quaes os cas
telhanos chamavam don~~.eis. 

Injanç8a: nome com que distinguiam as ricas donas, 
e senhoras principaes do r~ino , . do me:;mo modo que aos 
antigos e grandes fidalgos chamavam infançoes. 

Infunado: o mesmo que mettido em '\'aidades. Acha
se em Fr. Heytor Pinto, Dialog. pag. Pllõ . . 

Inha: o mesmo que minha. Acha~se frequentemen
te em escripttuas desde o· principio do reino até o tempo 
deJ ~Rei D. Diniz. 
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Insibiàade: o mesmo que igno·rancia, e estulticia.· 
Acha-se em uma antiga es<:riptura d_e que faz menção a 
Alcobaçn !Ilustrada, pag. 179. 

Jaca: o mesmo que bolça. Acha-se nas Co~edias de 
Gil Vicente, pag. 18. Bento Pereira no seu Thesou·rO· 
tambem lhe dá a mesm~ significação. Usou deste 'voça
bulo Sá de Miranda em ~uas Eclogas. 

Ja<J.J;da: o mesmo que desernba1·cadou?·o, _e tambem 
jaúgo. Acha-se nestas signif1cações [ao que parece] em 

João de Barros, e outroio. 
Jayâo: o mesmo que gigante na n<;>ssa mais antiga 

linguagem 7 como diz Leitã<:> na Miscellan. pag. ~J3. 
;foanne er;:~. nome que antigamente se da'va em Por

tugal a todo o que despresando o mundo, ,·i via peniten
. te em Jogar solita.riQ. Veja-se a Chnmiea dos Loios no 

Liv:. · ~. cap. f>. 

Jogral: o mesmo que clwcm··ràt·o, e tambem gra

cioso adulader. 86 achamos este termo em J eronimo 
Cardoso. 

Jouver: o mesmo quejal:.er. Acha-se ainda sm Bar

ros na Decad. ~. pàg. ~36. 
Jouver: o mesmo que estm·. Veja-se a Femão Lopes 

na Chron. del-Rei D. João 1.0 Part. ~. cap. 153, 
Juso: o mesmo que debaixo. Veja-se a Faria na In

treducção ás {)des. de Cam@es }'lág. 8~. 

Jussu: .o mesmo que abaixo. Foi adverbio mui usa
do até o reinado· del-Rei D ·. Femando. 

Justo: antiga moeda qu~ mandou lavra~ El-Rei D . 
João ~,.0 Era de ouro, e pezava 600 réis. 

Ju.,ante significava ás vezes. a vazante da maré, as
sim como á enchente chamavam montante. Veja-se a Da

·mião de Goes na Chronica, pag. 70, e u,Barros na Decad. 
~. pag. 186, 



-Laicda1· segundo Faria na E!llnopa iP0rtuguez-a, part. 

3t,, si'g·lfl~fhc:av·a~ · lidar, t: allega <w\11 v·arius rescripttlras do 

prin cipio do reino. 
Le.Wtbf}Z l -àntli:go pn\mo clre lãia grosseiro, <e quasi sem-

1-Jre 'li:stradm E' p:aila••ta q:u1e a'i:r:dâ ~se. usa Ba Beira. 

· Lampi'11fho: os mo:çcis •que não tem ainda 'pennurgem. 

de barba . Sendo ·voz a-mtiga •, de que usa Oia Vicen•ne, 

~i'l'icl·a ·se •achá 'íi.0 U'v'ro E'IJrw e Y!l;ve pa-rl!. 1. pmg. ~'J16. 

'.l.Jâ'wira -: 'o'iilesm<:J ·quépobre%a. Era R'l.ui·rio 'usada élll 

tempo de F r. Bernardo de Bt:i4:o, acha~:nd.o-se n.-a M ·on.. 

Lu'sit·. f6ti'l . :L lpág. ~!2~l. · Jl<Dje· uinda_ se'Usa em fr-a0e vul
gar·, 'especjal-tifeÍlt"e o verbo tlâ7om·ar. 

Léallit!a~·Jse :. V>erb<!l usadissimo •no IJlelimtdo cloel Rei D. . . 

d''Ofi.ó 13 ,Q, •e signifwava da'l" alguCiln fttrati1'Ve'TI!tO :pe1rante O 

próvedor ·<!l.Jâ ::tl1iarn'déga ou -seas dfft€irues:, ·de· qutc;: ~-dguma 
fazenda era para gasto annual de sua cazà, .e 1n.ãb .pHtFia 

· negotti-a rc<i#n le1lá. Ta:miD'em ,rs~;gmwea,1a haThiHtnr-se al

'g'l!lre"m !para. tier 'Ü pri'viitegio .de !l!lit:maàdr die íli..ishoa ' ceemo 
consta da Ordenação Liv. \2. tit. 11. 

r:l:ed:o1·: io l'l'l'flSD1'<i> 1qu·e··leifan, -ou rpessoa quelrê .. Usou-o 

f!á d·e Mirand~l no sonet. 3 .? •e em o·~t1•os rlog.a~es. 

Rcvrt1ítisov : ~e in 'és mo 'q li e 111/Ja.soide rem, pa1·t·es 1do levan
te. AsSim se de!Ve· en ten'deí-' .o diZ:e~·.J Ci~o Cl:e 1Bh;DFosma D.éca:cl. 

]! •· pag. i 81. iLe'IJa,rn~istos ·ai'71enegad9s. , , - . 
Ligia, homem· ligii!JD moo•mo qwe s:ela€liJa ·em !esuri.p>tu

~Uis OOltiígas., 'era. ;aq tlélle '>~as'S1a1lo :, quees:lia•v·l'l: maios .atado 

a seu senhor do que ':(l) 'le>'Clltro' , <lJ.1!l.~ is6 ·lhe :tinha )pirestadl.o 

pt·eh() ·e ihom:e.tiagem. · 

, Linda: srigini!fro'ã'\?a ·o m:esmo (\j'tQre 1h<»J:e ,zimi~e. Htni.a 
<IJambeJlõlll.\O ver-mo 'li'PI.·dar. ·· I. 

l.hndo 'fclt!r·~stão~ "Va1liira •o m'esm~:nq:ue •ohidsl!là'.<!> ·.vâl:iJo, 
~@ tttf:Fd'®'1D:a>m ião. de> G0'ês nws ua: 0lll<J•0-m:ica, 1pant.l. oa'}il.: '\'lil • 

.Linhagista: o mestno que ?·enealogico .' ID J Fm'llcisco 



;J!) 

Man!iel .nas Ep~p~for~? , p<'Lg . . ~43, ajt!À~ ~SQJ.!. clesta pa
la.vra. 

Logo: o mesmo que lagar. V eja-se a MoP,.. ,J:...~?it. 

tom. ó. pag. 190l . 

Lu,SJ;Q s~;sP.}fi.cayfl ltJ-L '~> , si:Jg;undp Leitão ~a 1~ua 4\![i~

~eU.&.ne~, .pag. 4J.5-9., tmnscrey,E;ndo ,a.C~r~a d(;dtgas Mo

.ni~, que dip. ".As~a<J.e:r;n e, ;Se<il~.~;e;r"el:il.~ s, ,com,o lus.c_o ~' _ &,e. 
Macarya: a,ntjgo tecido, e oJ:tav~ a de seda, e ,de ]J].a.. 

Acha-se muüas _;vezes em Diogo ào Couto. 

JJ!lacho: o .m.es~rw quegrri~hão. Ai.Qda usou destapa

l.a:v.r? o .ãu_cto_r .do .g).giologiq L"4._sitaço tom.~- pag. 315. 

Mad1·aço : na antiga linguagem valia o r:r_1,e~~o H.u~ 

ve}hacQ , o,u 'fia')norad.or· , 9 t.J [ ~ç:mo se diz J qwg~·.a..~§quinas. 

Aulegrafla, .gag. 57. -· 
. lltfag~{f!-?: 1rjj{'/'f- Q rp,e_rm9 , c;p,,e -q~~qaq~e. L.~Jrt~o, "M iscel

lanea 456. "E ,Gi.~r.~l.tar ;rnpguerq~&e ,çzdarv.Q._dQ ,_, ,t!f-c . 
. l f1ai .ltel da ~sc.f\d.fl, .om:esmo que ,hoie cqr,r;i~~ã9. P,cha

_se .a:inda,· 1e~ JP .. ;fqu:\~~scQ Manuel 9a ;Car,ta d_e ,~uia 
rutg., 4·. . 

Male'!o f} _é Lft.r-p:lO ,an~iq\;liqS~Q'lO., .que gignifi,ca V :;lo w.,_q,l
dad.e, e ~erp ex.em,plos nos poetas mp.is ,ant.igos. Leitã?_, 

;M;is~ella.n_. PE!g. ?!~? - ~'Por .t.er a ma.Ze'l.a ct;ue~ta sabu

do" &c. 
N,aiJ(I,§U,le_~r-r~) jj~nte, man.ancial de ~g.~, ,segui,Ido Ama

ro d~ R.o.bç:>re~o Çta p"'a.1a.vra §cat1Lrig:o. 

lljla,'!}çla _: ;fep,~adp.,em .testamento. _Ef;a:te,(IDÇ? ~~s~dissi

mo nos primeiros seculos dalingua. V ~j.a-se_a,Mop.. :{.;qsit. 
_to~. !5. p;a-g . 52.73 . '~ . 

~a'f'Ai lha : <?spe.cie 9-e bracçVel~ ., L~p;lti~o orn,ato pqs 

mulheres. -
Mçminha, r .maninhe'!. o mes~o~que cçusa esteril, e 

t;ster.il-idaple, e· ~ssi.m dizi~rn, 'nl_Y.l·her ,maninha, e a '1?1a71-i~ 

rthe"' da mulher. O ln~sm<l> app,1ka,•a~p ta.mbem ,á terrp. 
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Manjua: o mesmo que manjar. Dava-se este ·nome 

a qualquer cousa de comer ou propria de homens ou de 
" ' ammaes. 

llianta;r, : uma sorte de panno, que vinha de Cam
baya. Acha-se em Barros na Decad. 3. pag. 61. 

Manteler [termo de arme ria] é uma figura formada 
de duas linhas, á maneira de asna, não rectas, mas cUt:
vas , com as duas pon las viradas para os dous lados in
feriores do escudo, formando dous meios escudos. 

Marcado : o mesmo que igual ou proporcionado. Era 

voz muito usada noseculo 16.0 porFr. Bernardo deBri

to e outros. 
Martei-ro: o mesmo que martyrio . Acha-se diversas 

vezes em Sá de Miranda e em Gil Vicente. 
Martimenga: eRpecie àe carapuça pequena sem luas. 

Usou-o Sá de Miranda em suas Eclogas. · 
Man.tlho: inquietação das ondas do mar,' causada 

pelos ventos. Veja-se a Barros ~a Decad . i:l. pag. !?JlPJ. · 
Matalole; tampa de areia ordinaria e pequena, de 

·que se servia a gente pobre. Esta significação. é de Fr. 
Luiz de Sous'a ná" sua Historia, part. I. li v. 6. cap. 6. 

Matinar: inquietw·. Aulegr~phia, pag. 50:· " Quem 
me metle em matinar ninguem? " &c. 

Maia: o mesmo que dama e dun'!.ella, como prova 
Leitão na sua Miscellanea, Dialog. 17. pag. 481. 

Meadade: o mesmo que metade. Acha~se em escrip
turas mui antigas. 

Mealha : metade da moeda chamada dinheiro, cor
tada com a tesoura. Valia meio dinheiro, ou metade do 
mais infimo dinheiro. 

Meco: o mesmo que invencioneiro, segundo se co
·ibe da Aulegraphia, pag. 44: "Nunca fui desses mecos, 
~flUe fazem saudades antre vallados. 



.Lv.fedes: mesma. Leifão, Miscellanen, pag. 457: 
~' Sãa besta Mafoma, medes maldade" &c. Acha-se tam
bem em muitos .papeis do principio do reino. · . 
- .· M enestreis: antigos tangedores de fraut,as; charame

las, trombetas., e outros imtrumeJ;l~Os de assopro. 
JJ1esurado: o mesmo que grave e modesto. Usou-o 

Anârade na Chronica d'El-Rei D. João 3.0 Tambem di
ziam os antigos mes~brar-se e meswradamente. 

Mó :. 1·uido de cavallos , como se colhe da Gomedia 

Aulegraphia, pag. 4 verso: "Antre mó de cavallos "&c. 
Mogí: antigo· vestido de que usavam assim homens · 

como mulheres. 

Moirnento: o mesmo" que septtlch1·o eja'!.igo: .A1guns 
escrevi~un muimcnto. 

Molinhar =· valia o rnesmo que moe1·, e adverte Duar
te Nunes que ·com dous ll é gue significa vá choviscm·. 

Mordf:?mear: o mesmo 'que manlja'r· ·ou gove1:nar. 

Acha-sé na Vi,da de D. Fr. B a.rtholomeü dos M artyres, 
pag. 5:2 . 

Morfanho : homem que falia pelos· narizes, ao qual 
n6s hoje chamàmos fanhoso. 

M'Ltngit: vesticlura d€ mulher, que t jazia lut o, mas 
não era viuva. 

Nado : o mesmo que nascido : foi. termo tirado do 

antigó castelhano, e acha-se em alguns adagi~s portu-
guezes. 

Jl!inmigalha, que se acha · em escriptums antiquissi
-mas' valia o mesmo que nada. 

:Novel [cavalleiro]: o mesmo que bisonho. Veja-se 
a Barros na Decad. 1. pag. ll. _ 

Oganho: o me, mo que neste anno, conforme Duar
t e Nunes, de Leão na Origem da -Llng. Por tug. pag. b7. 

Cardoso diz oganno, .e acrescenta anno s~~pedore . 



Oniúdos: o mesmo qu.e christãos., Leitão, Miscella

nea, pag. 457: · "Hostes sedentos .1!!0 sangue de oniú.
dos" &c. 

OpàdO!nda?·: ;vestido de homem larg.o e .comprido. 
· Acha-se em Barms, D.ecadl. 1. p8g. 94, .e ,em .Fernão 
Mendes PinJto, pag: 9i. 

Orada: lógar e1m. ·«:JUe se ,ora a Beus. Leitão, Mis
cellanea' pag. 4[}7. "Ü templ0 € e1'6tda me 1Jl€JUS pn';J.fa-
·na•ram" &.e. -

Orne ar. ; 0 m.esmo .que '/,U7"1"a1.". A.cb~-se :n.q> .C .aaeio-

n..eüo de R"ezeHde, e eonlirma Bento Bereilra :est.a signifi

cação no seu Thesouro da Lingua Portug.ueza;. · 

Or·tm· ·: o mesmo liJ.Ue crw,Ztivar u 1terr.a. LT sóu-o Bar

ros na Decad. 1. pag. 88. 

'Ou.rado .e aura1·: o ,mesliil0 1que eng.arJada e eng.anm·. 
Ainda .se acham, s~rado ~Iiás · termos !mU:ito anotigos, no ' 

-P@em•a Vilrg.inidos, cant .. 4 . . es;t. 1~4. 
r0urive%a1·~a chama;v.am a todo o l0gar Qnde .tr..ab?..

lhavam ourives de ouro ou prata . E' palavra de Ft:F~ã? 

Mendes Pirit.o,, pttg. l!B8. 
Oussict: o mesmo que capel'l.a, e e_~ssia p,rivnoipcpl, i;G

rpel·la--mÓ1'. '\~ ej a"'se )O to1h. rõ. da MIDm .• Lus~t. çpag. 3~9. 

Owtiva, segundo Duarte Nunes de Leão ,na -Or~g .. 
·da Ling. Po·ntJug. ·cnp.. ,l.9, signi[)cav,~ . ~m tigqr n~p o fnl· 
la:r tsem funâamentp_, mas -o f;J.~lar de.sey~;?Jtqadw1~~nte. 

Ouvença: o mesmo que avença, conforme o Auotor 

do tom. b. da MoB. Lusit. 1pag. 33Q,,. 
Oa::amala: era inte1jeição cde s<:pt~r.nen~o i ~ cÓ!llpai

ocão. Acha-se uJ.lii> .OanoiondiiO de !ReM)Jge ~e- e.w. .Gtl Vi..: 

c:ente. 

:Omeo: o me&m0 1q_ue bater, mato. ,Usou .deste 1termo 

L€li~ão ; nos • seus Dialogos., pa.g .. G~, e parece ·€J.Ue nes~e 

sentido .. 
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PaeeiT.o-m,ór: antigo offlcio na casa ;real, que tinha 

a supedntend.encia das.fabricas do paço e casas rcaes. Ve

j:a·s~ à Mon. Lusit. tom. 5. pag. 103. · 
Pacigo: o h>ga1· onde pa.sta,•a o gado. Acha-se em 

Sá de Miraml.a n.a JE.clog. 1. est. 74 e 76. 

Paços: o mesmo que solar d.e údalg<!> de ,gr.ande e 
antiga nobreza, C0Dil0 prova nas Notas ao N.obi:l.iado do 
·conde D. P.edro o maTquez de ..Monte-BeUo. 

Padieira: a · verga da ·porta. Acha-se em escni•pltu~ 

;ras an tig.as , e ainda lli·sou cl.ella Ga&p.ar de Baneir.os na 

pàg. · ~s~. 
Pal(fl,c8g.o: !l1c;umem ·eo?·te;:,ao., e quée senia em p.alaci;o,. 

Usou-o Sá de Miranda e Gil Vicente. 

Pwb.afreru. ·: oca 'mllo mans0 .e ?'ã,canu:/nÜ ajaesado em 

.qtlle a111!d~-vtam · as prin:ce~as •e damas ,da cor-te. ' Neste seR

·tido o traz entre outros o Auctor da Gb:roni:ca Jd:EI-lRe.i 
D. J.oão L 0 ',ml p>ag. ~4.3 ' . 

Pala1i.cia?1a [mtlJ'liJ.e.r] segund<t> Miguel Le;it:ão .na sua 
Miscellanea, pag. 560, valia ·o mesmo •<ililll'e clíte?.a ;de -p1·e

"Sttrmpção e q;a,iclacle .. 

Falba [terme d;l. arm·e·ria] ~peça áilíll.a11ei.ra de baJ.Tra, 
ou faxa, lam;ada do alto até o fundo do esmll.t:k,, OU><.:on
-ti!Jll'!Ja., ·<Du cde wm,.ias peças uma sdbre ~outra. 

Paln'11ciro : · Q m<esmo que rroqneiro e per~gtrino. Vej-a

se ; a Duart-e Nulíl!es -na Origem .da Lü1g. PGr-!·Ng. pag. 

h8. D •a-l!J.tUi iVem. ·cJ!l•amar.-.se hospital d0s Faln:~.ekos a uma 

·alberg;aria (i]_ue havica ·em Lisboa Ji>3lra , hospedar peregri
nos, o qual se conservava antes do gmn,de ,terr.e1J.noio 
dé . .1755. 

. . •P.@:nmos so'cegiados., ·segundo .o A,l!lclor ·da A·ulegra.,. 

phia, valia o mesmo que vestidum grave: a mes.tna si

-gn:ilfiu;:agãe 1l4'e dá'llu'tg-a!lii>Za"li.Hll antiga íLin-g·~ta Caste'l'hana. 

P@q~bife . [tcnr>M> da~armerfa] .sã,e ars .:folhagens ,.e lp.lu-. 
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magen:; que sahern do elmo, e sã~ sempre das rnesmai 
cores e metaes do es~udo, e não d~ outras. 

Paragana: valia. o mesmo que jeúdo de fidalgo, cu
~os vassállos .tinham obFigação de servir na paz e n·a guer
ra. Neste sentido achamos esta palavra em Barro5 ·na 
Decucl. 4. pag. 5125 &c. 

Pardelhas: uma especie u~ vulgar juramento, de 

que usavam os antigos para aftirmar alguma ~cousa. Di
ziam tambem bofé e bojelhas. 

Pareas: o mesmo que tribu-to em reconhecimento. e 
obediencia. Veja-se a Barros na Decad. 1. pag. 146. Ain- · 
.dã o usou o Padre V i eira, grande adorad~r da lingua
gem antiga. 

-:PmTada ·: cousa estenuida á maneira de parreira!. 

N·esta significação é que parece a usou Barros na De
cad. 1. ' pag. lbõ. 

Passado1·: adereço feminil, compeslo de pedras pre
ciusas. Era tambem um gcnet:o üe seta ou dardo, que 

· passava o escudo. 
Passamento ,:\ o mesmo que artigo de 1nm;te. Ainda 

o usou Fr. Luiz cle Sousa diversas vezes na sua Historia 

de S. Domingos. 
Passante [termo de armeria]. -Diz-se do animal po·s

te em pé no escudo~ de maneira ·que pareça .que anda. 
Pave't.: esc~do large que cobria todo o ccsrpo do sol~ 

dado, por onde poelia. ter damne. Dei[e nasce paver.ar e 

paveo;,ado, que se acha na Chronica d'.Bl-Rei' D. João 

1.0 pag. \234. 

Peça de arn~ as : o mesmo que armação de . todas 
as peças, eom qúe se armava o cavalro de ponto em 

branco. 
P~co [homem]: o mesmo -que nescio, segundo Dúar

te ~unes na OdgetiJ!li da, Ling. Portu-g. , pag. 83 . 
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Pedigo'nho: aquelle q·ue pede mui.lio: hoje dizemos 
pedinchão. Acha-se no Cancioneixo'· de· Rezende. 

Peita: o:mesmo que tribtbto, como C0rista de Fe.rnão 
Lope~ na Chroniea d' .El-Rei D. João 1.0

, part. ~.cap. 193. 
Ptjar: · entre outras significações tambem ''alia o 

mesmo. que (i)ccupar. Aulegraphia, pag. 111. : "Não lhe 
_peja1·ei o tempo, que quem dous senhores serve" ~c. 

Pellote :. antiga vestidura rustica de panno grosso 
com mangas e ab>as grandes. Segundo o poema <la Ma
lact~ Conquistada, li v. 1. est. 6f>, havi~ tambem pr:Uo- ' 
Ús de panno fmo. 

Pequice: o mesmo que parvoice. Aulegvaphia, pag. 

8: "Que grande pequice é ser affeiçoado! "&c. Tambem 
significava desventtvra. 

Pcrcudir: o mesmo que ferir.. Lopes, Chronica d'El
Rei D. João 1.0

, paTt. ~2. cap. 151. 

Perigalhos : as pel~es que por magre.za ou velhice 

pendem debaixo da barba ou pela. garganta. Nesta signi
ficação se adia nas Prisões e Sólturas &c. , que compoz 
D. Fr51ncisco de PorLugal, pag. ~0. 

Piar: um certo genero de traje, do qual s6 se sa
be que diziam os antigos ealças ds piar. 

Pincaro: a parte superior de alguma cou~a; e as
sim diziam os antigds pincaro <la arvore, do monte &c. 

Pinchar: lançm· fóra com violencia e estrondo. Usou-o 

Barros na Decad. 3_. pag. 163, e outros do seu .tempo, 
como Damião de Goes &c. 

Pirnalto: é termo de que usa o Auctor da Aule

graphia na pag. I. Entendo que será erro da impressão, 

e que devia dizer pe1·nalto, porque esta voz significava 
antigamente alto de petrnas. 

Pogtja: antigg, moeda; a que tambem chamavam 
·mealha, V id. Meatha. 
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Potheir·a ~ antiga saia de-mulher, que cobria imme~ 
diatamente o guardinfante ; 

Pontas: jogo dos antigos cavall~iros, correndo uns 

contra os outros com armas de ponta, como lança &c. 

Veja-seaChronica d'El-Rei D. João 1. part. ~. pag.ll~ . 

Porpoem: .gibão com bicos de ba~ba de baleia. Pou- ' 
co ha que se ant.iquou este termo. · 

Porl~tgue% : mo~da de prata e ouro, _ que man~1ou 
lavrar El-Rei D . Manuel. O de prata valia 400 réis; e 
havia tambeni meio portuguez do valor de ~00 réis; _ e 

_quarto da valia de 100 réis. Portuguez cie ouro tinha de 

valor 4$000 réis.. V ej à-se a H Ís to ria dos Bispos de Lis
boa, e as Noticias· de Portugal. 

PostTimeiro: o mesm0 que derradeiro. E' mui fre~ 

ql!iente em escriptos até o rein_ado tl'·El-Rei D. João ~.0 

Potentêa [cruz] , tetme da armeTiF; é a que no .es

cudo tem a h~stea de alto a bai'Ko mais lon-ga -que • a 
OIJI-tra qu'e atravessa de parte a parte . . 

Poyar: o mesmo que desembd1·car. Leit-ão, MiseeL

lanea , pag. 456 : ·'" Poiaram ~ sa-a grado" &c. 
Prrmírwd@ e p1·as1;JUU': o mes:mo que aril·r):tiravel ;e ad

rni?·ar. São termos que se-acham a cada pass0 na H<flgtllla

gem dos principias úl0 reinGl . 

P rrasmar: o mesmo que v·~fJ'IJljJC'Mii' e abaminar ,, co

m-o f>r<l>va Faüa na lBtroducçã0 ás Od-es -de C amões, 
pag. 8\2 . 

Prasmo: o mesmo que injwri!it 011 not6t. D·~lRe for

mMram o vea- bo rpraS'J'/Mitr. v .ej.arse ~ C hwttriéa d'E'I.-Rei 

D. J,oií;a L 0 :part. ~ .. cap. 1,9,3. 

P11eÕ0ste : ca.piLão ·r-eform ado .d a u.Glssa ant-ig_a !l!lil•ili
cia, que corria o campo acoa1·p> arl'lhado d0-s ,ca p;i-liães ,d e 

campruniha e s~us .barrachei" , a ,·,er se acihav.a ·.soldaci-e.s fu
g itivos ou mal procedidos. · 
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Preeaçilo ,· o mesmo cque-cólheita, sil'gundo se ebten

dc de úin 'l0gar da Mtm, Lusit. t0m. 4 . pag-. 117. 

Précalçar : b mesmo que adqui't-ir é ganhm•. Acha

se na Vida do· Cendestavel D. NunQ Alvares Pereira, 

pàg< 11. 
-Préítfjrtr : fázéi oencerto com. algaem. Tambetn di. 

ziàtu prmttVá?Wento por ajlitate. 
Preiter..: pessoa ou cousa boniti'l'llha. Acha~se em Sá 

de M irahda, e ainda traz .este termó Ben-to Peteira no 

seu ThesoU.ro dà Libgua PorlL11gueza". 

J?res ·: óuiesniô qUe lego. Lei<tão, -MistéUane'l'l, f>a'g. 

457: "Metteram o cutello a pres de rendudos$' &~. 

iPrríslamenM, que se acha a ooda passo em ~scriptu
ras andghs -, vaHa o -l'nesmo 'q_ue ufvlidade·. 

p ,restes -~ ó mesftlb qm~ bispo. Le.ittão, Mfis·cellanea, 
pag. if,f>() :: 1" P1·'éstés -m~'.\l'Ín<l> de {!epta. " 

Preto: moeda que mandou, lavrar El-Rei D.. Du-ar

te. o seu va.Iot era intimo, porque ·dez pretos fazi ®m um 

reà:l brran<:o . v-éja-se a ~Be!ãedi~tinca Lu.sit'àn~, pa:rt. 1,' 
pag. 38~. 

Pro'l; ·e mesmo qt:!e pr'oveit@. E' term0 :m'llti fi:equen~ 
te em E~.;ripturas antigas, e se acha na -ond:ena~o do 

Reino, Jh. 3. tit. l-8-. §. I·o., <!>nde di~; "Fei•bo -em p1·ol 

celrímu.tn . ... '• hã0 t'eltÍ feJtiaí&. '' 
Prouguer: àppro'IJ~tr e ci!Jnse'YIItir. V ejra.;se á -M on. 

Lusi-t. t'Orrh 5. pag. 44 'verso . . 

;pr'UÍ/,r -: o mes'n_'l0 · que jaVoer c([)mith'áo . Em sentido 
metaforico ainda o usou D. Franci-<;co Manu·el, grande 

a 'mador d:a ah·tigüida€te. Viej'a-'se Bas~pawaph-. ·a·pag·. 18:2. 
P4.·bg"é1'J: o tf:J.es'mo qu-e pár. 'Ge>.ajllilrga'va\m os ·runtig·os 

este verbo, dizendo: Eu puge, -tJu puges, eHe !ptll.g0, 'n8s 

'j~ugiffi'as, v6s ·pmgü, el:les pug>em t&c. i&c . '(9bs'eYvem-se 

as escriptUl:as até .E1-Rei D. Dimiz. 



Pujança: jo1·ça, pode1· e val@r. E' pal51vra que ~ esta· 

va em uso até o .principi<;> ·dp secul0 passado, dizendo-se 
igualmente pujf!nlc .por poderoso. · Alguns -Auctóres tam
bem , Q usaram ria accepção d'e .abundante. 

Pulmella [termo da armeria], que a N ob~liarchia 
Portugueza na pªg- 929~ applica . :i cruz, _que trazem os 
Leites em suas armas, dizendo. "Uma cruz de .prata pul· 
mellq,, ~ vazi_;i dÇ> c.a.t;npo. · · 

Puridade: o mesmo que segredo. Por isso chamavam 
escrivão da pu1·idad.e ao pFi•meirq ministro de estado, de 
quei? os nossos· antigos. Reis fiavam os intimo!' segredos 

d~ política. 
Qurjanda: o mesmo qlie porque tal? E' mui usado 

no Cancioneiro de Rezende, e nas Comediás de Gil Vicente. 

Qwerençoso: der.'doso. Auleg·raphia, pag. lll. "V 6s 
senhoras da vossa vontade, e n6s querençosos d~ vola. fa

zer" &ç. 
Raca : homem sandctt, e sem miollo , diz Duarte 

Nunes de Leão na Origem da Lingua Pt;>rtug. pag. 93. 

Raje'l.. , de que usam alguns livros antigos de famí
lias, significava homem de baixa esje1·a: ,foi tirado do an~ 

tigo castelhano. 
Roparte [termo da armeria J diz-se do Leão re.pre

sentado no escudo com garras e unhas sabida~, como ra
pando o chão. Outros disseram rom.pente. 

Raso: escudo [termo da . armeria J diz'-se daquelle, 
que não tem ornatos extel'iores, comÓ manteler, timbre, 

paquife, folhagem &·c. 
Raxado [vestido J o mesmo que de varias cores, por

que ?"axa era pannb com listras de diversas cores. Inda 
hoje conserva· este nome. 

R~beçm·: o mesmo que vomitar. Acha-se no livro 

Correcção de abuzos, em diversos lo~ares •. 



Rebem; b mesmo que atouü.~. Ainda he>je tem este 

.nome o ins.Lr.Õrnéntb ,.con\. que 'o @omli"ttre da Gáié ac;ou~ 
ta aos fo.rçados. '· '. 

Reh'iq.l/.í.e, seg:u ndo DHarlté• N mies de 1Leão, erà 'a T>os~ 
tura que antigamente as mulheres punha-m na.ca,ra''parg. 

fa.zeriem as faces 'il~rmelhas: f · ·, 

Bebo: o mesmo que hoje -cascrwtho dé pedras 0il te'-
J.has qru,ebradas.. 0· '' ' .. 

. Rccacho: o mcsll'l'o que Desabri?nento. ,ÁI 'ulcgrafm ', 

pag. ,10@. "E pn.ssado e!jte reca~.JW', · reco~ho· m•rn.h as ma-
' ,. ) . ' ~ i , ~ 

Reçaga: valia o tflesmi::i que de:trtt!'t;,, :J O A:uclor 'dbs 

CeF,cos l!le Ma1a'cà a us®u em 'v e:~ ·de retagua1·da, :e.'·Damião 

de .Goes tll).ltlb~nLa 'dá -no mresmó ';;eAt.ià@ 'png:' 6.8..: . ·" 
Recolhei-to.: o mesmo que modesto. ];)if.iam · ta·inbe'fn 

i'Í'l ulhctt :?"ceolheita por ."n;m1her .re<:o·lhid€b ~ e tle':..b<;nn proce
dimentm.' · ' ! .. • · "r , . · ;: . 1 _ 

Rec1·amar: o mesmo que.f:'!,zet•a.lgtHna· co ~J sa: em -pré~ 
~ l . ' gas ,. as··'(l_Juaes iCz la•ll'_laV.am ' 'reerwma. ' '" .. t .: ·. • -

' Rec?''l.liiCÍibxlo [termb üla ·iürn:>:rel'ià J di•z-S'e>da;'eruq;, qwan

do na extremidade dos braços há oul;1~ a peq,llxrenl'l cru,z,[ qil~ 

amravessá, ou que v.em a-!liormar tptmr~· peq11enas c'ruzes, 

como se vê. nas armas dos.'1.-tl'cen·a~. . 1 •r. ' ._ 

Rec'Uida?·' valiª' o •mesmo (i)UC r;ecv.sa.r' ce>m.C> se lê 

na Mon. Lusit•.' wm. 15. Liv .. l6. , cal-r. ·-5G .· J .:· / , , _, 

Rectt'dir: o mesmo que tornar q:a.chai 'algruma ttousa. 

Acha-se ·:enire ou•tr&s~ livr>ds nó' d~ IVii<ilaiuo · Oomd.es'tave'l'; 

pag.· lo: coL o\3: ( • Jf: . r· •t ' · •.. 

.Rejfl/rta: ,,O' .mes•mo que porfia~\ r.qiu.gnqneia , •. ê 'con

tenda. Acha-se ainaaJ eHl BaPros· na:~Decad.··~.,:,.pu·& ~fl.4r. 
DiZ<iam .os antigos: tambe.m , rej~rteiro;p<Dr;;f;eiqHoso,: e por

fioso. Usavam jgualmen.te .d~ ?'éfe?·tar .... :e ~7"eferleiram1en1.c 

por, p01Jja?" e porjiard(f!JnC1lte. n ; (,. 1 '\ 

PAii'l'. ·3.a ~· 



llefeste};p ; .~ w.e~A10 19.ue festa ~.e ®am.e, ,e io~IÍ·a, co

RlP IDQs.tr.a _f:l. Hi!'JI~.ria .dG.s Bi-sJ.POs de L~sthloa ., Part. ! . 
pag. 130. 

IJ;e/é : .eJ~a.J; r.e.pu ftrQNI.gaJilfiça<d<ils ,tj;)j<)!).r3'V.a.:se 4iamià.em por 
gq:açí.W c ,s~ ngiliC'. 

Rengo: panno fino de aLg~dão ,, !iJ.il!le o/1•nha da J,nJia, 
.e r.e,rMia p<l·r~ w~s\IJtÇIII!l,r,a·s \d~ 1il,'l uUill'!•l'es. 

Repas : o mesmo que barba mal povoada. 'A11degt·a,. 

.fi,a.. }DBg. -~~- "Por ~s:tas 1\(o/p(v$ f) .q,ule >me apont•am ~"' &c . 
.Rf;:pM,:r: ~ m.esn).O q~ desa.fia1', V.eo ;de rqito' - ijl~'l! 

signifiCava desafio, palavras que ainda se acham na o~·

.d.en~ão ~o Rei~!) iJ..t,v. />. t:it .• -43. 
__ Respingo ,: {) me-smo ~.ue (JCJ'Ita..e . .Ach:a-.s.e 'lílO C.ai!L~ .. 

neiro de ~es~n<i.e , ~ .cl,e-v.eri:a iorna•r :a 1Usa~·-~ IDar:.a. aell'Vir 
n9 !'l.Stiw -gravj'!. 

Rf.·ta:uçar·: q ltlil·eS.J;l;l.0 que i!.Sp.@jar-M, ,corn0 faz.elilil .al
guns animaes. E' palavra de que usou o antiqni-ssim:o · 
.po~.t~ E.gas M4Jiloj,z -Colillho. 

- Revel: o mesmo qlltl tJ,f!JfJ,tumm:r .. . E' -termo ~amo bw-

j,e Jil:;;t p.r-#~i.e~t- ..fGJI'~~ti~. Oll J3,:1ílti.g.os tambeJm ·<iLiziam mevelam. 
~m. l0;gJ8.r d~ .®ellobed·oon:Le. 

RevtJ"-!J ('11Ji1ar] -~ ~e.smo .cque f!tl.t.er;filJ~. Aclaa.-:se e lll!l 

Barros na D .ecad. 3. pag. l36. · 

R$.ifjlf! p.ai'.eee ,.que .er.a o ·m·e.sm~ (('lille apr·es:SM?· Acha~ 
se na Vida do Conclesta·vel em dt\Verses logar.é.s. 

R(),tit'4> ~ .animal que iiouha, e o011Iile -reze!!. U1i0U~o Sá 

de .Mirr3t1Jlàa na. iEd~ga 1.a n .P ·S .. , faUMiL.cl.O do lo~o ... 
Roçagante: vestido mui comprido, que ail'IJ:astava p .e>-

10 .chão, e por iss0 m1uitas 'V~~s os antjgos chamavam 
r.oçag_(;l.nte -s6men1ie á _c.auda d@s Y!Cstides. 

Rodell@ : ,o D\lleSID.O qiQI'i: rí3meruio e:m bota , .ou. çapa., 
tG. rA.eha~se ~as 10bras de GH Vii.eente .. 

Rojado : o mesmo que assad0 ·o~u .t.arr.p,do. Acqa..-se 



{)f: 

nas Comedias de Gil Vicente. Aos t0àesmos chatná:vllff1 

?·ojons, segundo Bento Pereira. 
Roldão: entrar de roldão em nlgumà Pl:ll'te signifi

cava o mesmo que entrar conjusatnente, e todos juntos; 
porque á romla chamavam os antigos gente de r(i)lila; is

t:e é eni montão, sem Qrdem f! toda juhta em iím corpo. 
Runca: o mesm0 que valen~ão. AUJ.rt:grafla pag. ~\e 

" .Di~ qué sois ronca." &G. 

Rouçm· : o mesmo que f(jjr§ar ~ e ássitn diziatn thti-'-

lher rouçada. ' 
Rouço: a ac~ã? de forgar uma mtrl.her. Leitão· rl tt 

Miscellan. pag. 456. "O reuço da cava imprio de tB'l 

sanha'1 &c. 

Rmt§om s oforçltdof.da mulher. Leítão tia Miscellàtl. 
pag. 457. "Ao 1·ouçom do rei, que em Toledo sia ~' &c. 

Sdhor: o mesmo que d'es~o. Acha-se nos versos do 

infante D. Pedro, e no Cancioneiro de Resende, 

S(l;járo: o mesm'e que hom·em agreste, rHs·tico ou 
nml morigerado. Nesta significação 0 traz ainda F r . .Lui2! 
de Sousa, na sua Chronica, e na Vida de D. F~r. Bartho

loineu dos Martyres, pag. Hll., col. 3 . ., Jo·ão de Bar
ro;; na Decad. 1. pag. 158. parece ·que d.á a este tenho a 
!'ignificagão de cousa li'Vf"e &c. 

Saga~ o mesmo que· r·etagua'tda r:ici é'xenH~e 1 segun

d-0' a Cl'llJ·oil•i'<m de'l-Reir D. João• 1.0 part. \'2. cap. 3~ ... err• 
sinando-nos tambem que á vanguaüla se.· chàmavà dian..l 
teí-ra e á~> alas. costaneiras. 

Sagaçaria: ardil, e1 astueia •. Lopes, Chron. del-Rei 

D. Joã'O 1.0 pa:rt. ~- cap. 19~. 
Sagcira: o mesmo que sabeduria. Acha-se em eserip~ 

turas• m1t;igas do,; p.rincipies do reino•, qu:e ànda'm copia

das Dós tomos d•a Mon. Lusib. 
Sagião: em tempos antiquissimos significava o Ri'es-

4 ~' 



mo EJUe. alcaide,;. ju-iz·- ou ouLm ministw de ju;;ti~_;a, pro; 

fessor de letras. . ·• 
. Sainho -: traje BJnbi1g0 clé mulher,;- talwez- d'iini·nutivo 

cl.eoi:lhi) c1fiama.do ·se:yo.: . 
' SamiálSci; (j) mesnío <gue por..~enJt/UJra. W,eja-se o r,nai!i 

que diz 1sobr.e ,esta ;pa:lav•a Buavte ,Nu,nes na.Oriig. da 

Ling • . Por~\Ug ,_, _ J»ag. lr4il .. ' 
· Sandet~: o mesmo que rnentecapt@. e tol0. Chamavam 

tambem· á faHa ede juizo sandice. 
I 

Saq1~eta?"ia: lagar onde antigamente se guard-av.a o 
pão cozido ,-q1ue davam os :teis de Pórti!I·gal aos seu;; cria

dG>s. Ao qu!! ~ornava comta delle cham~vam ~aquiteim. 1 

Sarambeque: antigo toucado de cabello á banJa; par

tido p.ara ~um lado <da testa. Acha-se no Canci<i>I'J.eiro de 

Re~e.nde. ;r 

SarÇLng7.1,e: piloto, e guarda da prôa, segundó oPa

dre Beqto Perei·m no séu Thesoum dl:li Linguá'Portugueza . 

. . , Sar.rim: antigo panno muito .tino que ''in~a cJ..e Ben

gala:. Acha-se fre<;J,uenleEIJ.ente _nos nossos esc·riptores da 

Historia Orientat . · • 
Sartagem: ~Ymesmo quefr.igideira. Mi1guel Lei~ão 

na_ sua :MiscePanea., pag. 6~8 , traz es·tam palia a: fig.um. 

Depois entrou-se a chamar-lhe cer~ãa" · . ~· ~ 
"' _ Sa,yá,r!J;: o mesmo .que algo%, ~egundo Le.ttão .na sua 

M iõcellan. pQ!g. 45'7 , onde transcneve uns aó Ligas .versoi , 

em q,ue vem esta palavra. ., 

Sayo: antigo vestido de mulher, semelhante a core.;. 

te CO~ mangas rerpÍd1\S. Ü;; hpl'f)Jeps tambem -qzavam de 

sa.yo, que era como um c.azacã0 , . ou gibão; cotn gra-nde• 
u,Q>as. • • ~. \ 1 

Segre: o ·Díloesmo (jj.Ue secul@, 0~1 es.pago de, cem ~n;. 
nos. Acha-se em F r. HeitQr Pin~to. no tom. ~- .<dos Dial(l)g. 

pn,g-. 74. I ; '' 
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· Seléiro: o m.ésmó' que 'ligei1·b. A ulegl-aphia p?tg. 48. 

" Anda já seleiro nestes recon tros "· ll<.c. · · , 
Sendas : de que·· ainda usa Eárí-os na D'ecau. 4., pag. 

66~, ,·al 'o mesmo q-ó.e dar de uina coúsa umá ' a cad~ 
pe'ssoa. · · ~.. . 

Scngo: ·o mesmo que homem dissimulado, e que cal
la'I!clo '·vai ®brando. Já DHartre Nunes dá ~sta pátavra 

por antiquada; porem · D. Franci~co Manuel aih.~a usou 

clella nas Ob'ras Me'úlcas part. 9!. ·pag. !2-1.9. 
SerúoT: diziam os antigos em- vez iÍe senhor de al

guma rtê.·ra: -Veja-se à Bran.dão nÓ tb~. r3. dB; JVIon. Lusit. 

pag. ~36, óndé faz algúmas -uteis réllexôe~ ·.sdbre esta"pa-
lavra, e a de dom. . ' 

!, ~Sevosos: ~ssim :chamava'm antigamente · os· castelha

nos ; aos' port·ugu1ezes ' - por serem q'uasi todos des~cndén-_ 
tes dós S'ltf'VOS , ·e Üevéndo dize'r SUC'VOSOS por COfl'U pçffo di

ziam sevosos. Veja~se · 'a ~rito ' na Mon . Lusit. tom. ~. 
pag. iJ.b5. ; -' ,. ' ti · .,. ' ·• 

, Sina: bandeira rea.l. Acl{a-se I::Óin esta signilicaÇão 

no livro dos RegÍnHlntos del-Rei' ,-D.' bini'z ·nó ' l'i.tulo de 
' ,. - . 

aife1'es-mór. -
' '' Singel: 'o mesmo queumajimta deb~is. 'Ad1a-se 'n·a: . 

Orden. tllo Reino, L iv .. ~. tit. 3'3·: Ç. ·17. s · ~ '·") 
. SobTfjtti'l.. : o mesmo 'qu·e co.,.regedóT' 'mas éotn ·mais 

'ampla ji:uisdicsão . . Veja-se a Mon' .. Lúsh':' · tb{n: "5:. pag. 

54. Depois valia o me'smâ' que ;jui~ nà casa aô'-: dve'( ' 
Sbidlâde: o in:esmo <:Jye saudade. Ainda ~oi usada pol" 

Camões na Eleg. P.l. 'est. ·3,, e por Barreiros. nà Censm;a 
a Fabio Pictor pag. 18; · . " 1 

• 

.. Sóláo, q'ue traz Sá Cte Miranda ria Edog. í.á· n. 0 

67, significava gosto, alivio, e consolaçâo. 

Sohí?:fego : fi.da'Jtgo 1de solar. Diziam· !ámhem os anti

go~ . casa solariega, linhagem sola'riega &c. 



$pt.a'11 ?. m~~II)q q"e; ~(iviq, ' ds~Ç.r.if~dqvte'l'/-{t}. ' çomo 
diz Brito na Mon : Lu!ii~. , , \9-ql,·. t, p,;\g. 39.l. 

So/~q; pt0ed~ d,e. ç0pçe ~ dq 0Uro, ,, ~ de llfat~, se

g4\\~o D. ~P<i~\~0. <J.~ C.u.ll'tta P,a ll;i~tW.\tl dos .~\s,po~ de. 
Lisboa. No reinado de El-Rei D. Duarte vinte soldo~ X&' 

!%~çp um~ lj!;l-r~ i çe~fo.rm~ a. qp''i\'ã~1 ~e f}~~er\ro de Fa

~l,a, \1-~so~d~ v~V~ p:n.real, ,_ q\1\ll~qsei*· ' equalro q:q~Q,'!' 
w~ He ~·~~til. . '· . 

Solia, d,f? _que ~.~a Sá t!.~ Miraqq~ , t:~l(\~e_rl~ ~eç~qo,. 
~PJI\ qiJN ~W fç.\J.gçs. se, x~s .~ia(!l1 1 

~o~e~,;p~; a,~ tig9, t.<;>.4,Ç~Q,o, d~!\- n}\J.th.(fres: . ~ç~ \Wi\!\ 
!Q.~UJ-" \1~ ~~J?,e~l}( , ~ IJJ.a~ _no,ntas P,<.l.~~:V~.m, .Hiin bA~~o d~ 
queixos. 

~o,c\?J,Cf. : f\ l.~W\9,_ q~~ de.~os ~ IP.~\le,\~~ ~e U;Jil~· ~cha
~"i-: ~Nr\ ~,\\"~rs9c~; .~es ~aw,ç.pto,s, f!!).tig<;Js, ~ ~g. C~Ijl-G-~Rn,e~~o .ilfr 
~~l'fP.,~!h N<;>.~ · ~9rf<$~ 'í\c._ ç~ ·~\~!flfP;~ wn:ctr s~r-4tJ;q ' O.Y.JO,r.-, 
ti~ha," era 9. WrS~9. QUI(, ~OH_~ ar~O~l}_ha., ' 

Sosquinm·: 0 mesmo que inclinar; e ser p~9HC~~ ~ 

vl~.~~m, wq;'n?slo !irft, fç.çE?ira \ 
. ~riiiff!.g;.q i 'e.ra emi ti-'V.!1J]f!S ~wrm~i~~:ql~k lf~ ·~n.~.,. 

ro de calçado, como diz l{uy Fernandes [seg,I\Rdo_ ~~!;\; 
teau], no. Tratado, em q.ue trat,a da, c"tl.,rJ·e de_ r amego. 
JL '~ : f' Tl Í. f1. c;'7\ <' "J -11-t , "' ~- -f 'l ' crt)l \ . · _;'\1.. \1'1 ~ 

Stafil: o ~~~m~ <t~e Cf'?9r~ag~p , J:Rtp.>, ~9·WiJ?O~t9J Q,e1 
~~}i~ha~ ?. pue ~~~u'l.\~9 - <;> .y~rç~ 4!1 V~J;.f\~·, ; 

s_"t;CClf~<frl)W .. , " ? m e,p)IJ\0 'q W~- S'[!t,C.fes_se-r,., ~1-};. 'W.A'~àt11f1!4~·~

Ac~f1;-W It~~ B9.t( i~~ <],~ f>?U~ Y \çw,~~ '· 
~1fK~~4?· : ~E1PP~ ~e r1\~\\nt,:O '> d~ CJ,W1 \1~'+~, ~~ an

tA~~~'- ~ya,~ n~ç.1~9P·1~o~ 91 q,ue~g_q~flc.~v~ .. í\~.l'i:e~~~· Ac,Q,~; , 
se na Farga do Fidalgo Aprendi~ . 

S~tfO: ~4:'1erf~~o 1 !Jtl,l;~,~~ln~ftca;v1a, O,lfllC§,W,Ç q'4~~~cima, 
e era o con trarÍ fill. cl t\ .'ÍJLS~?L,, 1 · .u 'it . ..t<<'fo:> . , . 

~'1.ff9~ : . 9r m~Sffi$? t (\_l;lC C:,Ç~~~. f>lqf~fflf.ffi , iE:S~J?m-,~a,da e 

solta, v. g · cor_ç\< sNflêfh qc;>JDr5P{~l1 )i),aw - 4.~ ,Q;Qf1~ W)-., 



Ch.r0n.ica,. pag. 63.. Deste nome l'llaseia taml!>e~ 0 ver
bo. su.xar. 

Tabardilha: diminutivo ue -baihGfl·do;1 a:mtig:!ll v·étid!tv... 

ta~ 4e b.Qme.m, ma:s- não ~t~bemos- tl(i)?eeiP~C!> em quet e'l!>nsis

ti.a.. Acha-se. naChJ;oc.ka. d' El-l{iei D. JCiJão• 1..0 prug •• l06r. 

Segundo Leitão- na,, s.uâ- :Miscellaaear, wa•Fece CilJUe' era umro 

es~ecie. de. capa GU.llta,. c0nfeilm•e 0• a:obig.ó 'ac1agioJ;, " 'Ra-" 
bardo e botas cobrem as cos,tas.. -

Tabolagem: o mesmcr E]J\!Ire ca-sa pub~i!ca de- j10~6. E' 

p,ala.ua., da On~ena:_r;ão ~~ Reit•lQ•;J li!v .. b~ titr. 9~. ~· 4r. 
Tab.u;r.na; um-. pefijJU'c.'I'I;(J esb1!'ado,. s{}bJre que se· p.l!lniba. 

a. ~am<lll. ~in4a. o wo-1!1 FF. 4u.tz, de SeM'sa~. m:11. Vrirlta de 

Dr,, Jii'r. ~artholG>mreu dos Marty.ues 'f pag .. ~04: 
Tatante :, o. mesm(j)J €)_Ue 'I!HiJntfittttt. D-.. Fi'31ndse01 :Mia,.. 

nue:l n.as suas,. Carta'S,- Jil'a~ .. J,oo..,. tli.z q !'IJll(!· esta\ patlàmra era 
da moda em seu. tcemp0. &Je,r,ia reaeà>Viada., perqo!lre é ee;rtoJ 

que é m:tkito an:t€Jr.iG>r ,ao s.e~ul0: deste A\-ui€1>0ir;. com<l>; cons

ta de di versas- es_.!tr.iqptYtas antigas. V c.ud·adej é €j!U!et diziam:; 

talhq:nte. ~a.js; do .. qu~ tGlante .. 
. Xa~GIQ. : , o _JJ;J.e&mo ij,U\~ assVJ,ltn,·r ;~ if,esrbpt'1JÜl!r, .fitllir61!'1J.filW. A:ilili

da uscr~ Vieü~ q@ste- '\te~,;be pa t,eBílf. á-., pag-:. 4:f>,Jr.j 
Tallia:. o. me~nno ~[Qre,, .fon;tfil' qu tr~buM>, ~cnar.-s:e• eiDJ 

alg.u tn.a.Sr esct:-1ptu.ras, a1111.tigas. 
Talisca: o mesmo que g1·eta e fenda nos p.enedbsl, , 

e~ cujas aber!l..u.I=as. se, .teco.1h;em m3(~is,eoS;. &ili).~a-. p.arece 
q_ue. tem este, ~enmo a.J.gJu:rJl, usQ, qa$ p.rov-i,qci-a;S'-. 

Tamb.eiJ;a ._ a ma.diãtd'la da ~oi v a., g~u.IJl.do· º' ·Pooue• 
Bento Pereira, o qual não sabemos onde acb.4.rr~~ ~sta, li>.8f

laua. peduziu.,a. de· tambe; • q.~e di-~ eF-~ l}f!,a~ra-; ou lei

to dos noi,vras. 

Tau.xia.,. de q,u&-'lJSOU D. Ih~.acisco - de' P~r·t..u.~l em 

suas p.oesias ~ sirgnific~Vi~ aq,t:JeUe w~liz cl.re.. Jm~;f)co' ~ '\íe•lk 
melho, qlte faz for.mo.&Q -~ r~s.tOi. , 
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Tavatnes: ·o mesmo' que O~tsado, ·determinado e ?'&SO

l~to. A ulegruphia, pag. 80: "Quereis rapariga 'c'áréira, 
fazeilàeirffi ,.- tOV(W/ éS " &:0, . ' •!' . ( l '. I ·t ' lq ', 

de. I Ta;vatudv.:· am trigo jogo 'de ca v~Jleiros { ql.re 'ct:>ns'i~t,ia 
em : der~:iqai; ' COffil tiros I Ue ~Hnimeçó Um càs1énlY dde ma.J 
deira i em:·q';le •·se qn·iam· ;âs 'f:ábeas ·rpor ta.f Ó'rd'em' ~.ue· 
Be:m po•' -51: podia•m cair, ~nem ' deixai ué vir -ifo' éhãa, sen
do wovidas com grande for~a-. ~ 'f' tL ,;1 ;., 'J · ~ o\, · · 

· .Te:_nént'e: titulo honorilfuco; o· qua~ · se da va~' ~bs ri-· 
cos.-homefis, e 'valia ·o · mes~ril'b· 'qué serblío1'·· egove.,:nridr!Jri a 

• ' ·~ d & ...,. ] "1 . " c·Uj@ tcq.rg.o · es~ava cell? metttua a • · e~er:lsa c.e a gu•rrra tt·rra. 

·, rTepe.,. : · o. me~ mo que cmÍtutna%, ·se'fi(.u)idc:> Dú1arte 

Nunes de lJéãô .na O.rigem, clil. . .I:;ing·: 'Feí:tUg: · p~g. Ú6 / 
damdo •este te.rmo . já . jWI~ àntiquad'e nd seu ferhpd•· ,' 
• ·, Testú:daçd: o mesmo qué'oostziwdb. Aclia.Lse ei:n Bri-' 

to. I:J•a Mon.. tLus.it-. tom . . }; ·p·ag •. Jtf:i3·. eoF.; 3.f•:) •· ' 

- , ·Tor.al: ca:beçãô sém -mangà:s 'm · c~'ril•.ifia U~s mulhe

re~. ·usou-0 Sá de Mi·randa em' suas 'Ecl'ogag.- · .' 
Tornadíço; injuriosa palavr'a>'•qucl sé 'diz.ia: aó judeu: 

ou m1ou~0 que-, . t''enà'ó~se: c<!invertidõ ,~'tlof'ríàvh = á 1 iui~: pri

meira reNgiãd., Tarnb1fm cbíam!av:irri tohia;;ligÓ á'&~ qu<! 
'\ . 

largav·a :L sua hH• por se fazer cnrJstão ;·· é ós que diziam 

esLa injuria eram severamente cas·tigacl'ds · c6m' pena: pe-
cuniária.~ ,. ! l ~ l • ""' • ~ t '~ - ~ •• ü : 

• 79rne;Ú:s : .mo·ed.lá de -prhtá · q u'e ina:ildou:1a vrar 'El
Rei D. PedH)wl'.70 V1alia s'ete soldos 'de ué~ seitís !'e ·qua

tFo' quintos' àelséitil. -IÍ'àvüt ta~b~m meios: torn~ies', ·cha-
, f "'"~.r', · t mrados ' petites•; ' · · "; • ' ~" ' · '., -' · 

:. · :Zàrtão '[tehrríó .' da atfl!l'leriáj: ·s\'io -'uma~ ii'15ura5 re

donJas como moedas, e semelhantes ás arruelás. 

TQsqueiu:jttr : o. mes'mo'.:~úé " aón:riir .lev'dneitte-, já 

aoFindo, já 'ÍeGhantle os ÓÍfios: No' usb ttie algu.ns '6Ji.rídá -

esla palavra não está ue -tr.:úió-autiqua:ua. · ·' ·' 
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' Trabuco: màqHina de gtteJ•ra,. que teve uso antes da 
ttrtilheria • . Comtava de urna grandé trave; que, desan
dando com for~ a, arrojava . pedras · ém lo'ngâ· distanCia. 
Acha-se este termo em· algumas Chronicas antigas. 

·Trainposo hoje tem significado totalmente dive~so. 

Em tempos antigÓs significa>'a ·enganador, e esp~cial

mente t·rapacei?·o• em demàndas, 'como se colhe de Bar
- 1·.os na Decad .· ~. pag. 40\2. 

Trebelhar .; o 'mesmo (JUe b?·incar ou ·btblVr com algu
ma cousa, 0u c@n·er cfe uma par te para out·ra. Acha-se 
em uns ver:;os mui antigos que -transcreve Brito ·na Cbro

nica ue Cister .pag. 3A,7. De5te verbo ·nascia trebelho, ~ l1e 
-significava b:rrinco, como se col'he de escrip'tos antigos, se
guml.o Duarte Nunes de Lejto na Origem da: Língua 
Portug. pag. 114. 

-1'redo e t?·edo?': o ~esm0 que traidor. Airi'da o usou 

13arros na Decad. ~. pag. ~~6- , e Sá ue Miranda ria 

Ecl~g,. 1. n. 43. v 

; . Trcdori'ce: o.mesm'Q que traiçád. ;..Era nmui frequente 
este voca.bulo com uma tal pwnun'ciagão ãté 0 tempo. 

em que iJ.'erlimirno Cá-réloso escreveu -o < s~l!t Vocabulario, 
secura em ·que -sé dizia tredor e: não ti-aidffn:. Em tempo~ 
mais · ~nl•igos f>TOQunci-avá-se -tredo. ··• . 

Trefo: o mesmo que maliciosamente dissimulado; ·· 

ou lJ.omem sdga'fd; co·nfot:me o antigo adagie: . "·Teu ami-

go •é' o trefo ·; se te e'ncobre ·teu· segredo. . 
. TJ;eibo·:-'O mesmo que sujeito; v. g. : "80is t?·eito a des

confiar." Ainda hoje se usa em alguma5 terras do reino. · 
- Premisses•: moedà a'n·tiga dó valor da terç·a parte de 

um "so'ld0. Usou·desta pa.lavra Br·ito ·na Mon. -Lusil. tom. 
tJ. pag. 199. :. t 

. TresGA'Ul-ar ·: d mlesuio que t1·an:sjigurar e transfo?·mar: 

Acha-se t'!m •Sá de ·Miranda na Satyr. 4. ést. <JJ7. . 



Trespasso: o, m,esm0 q.ue. diJlaçã~., .A.t:ha-&e· oo-m este 
s~g,n.iflcado I! a V i.da d,({), CGndes.ba:vel, e na C1n~onica. d''l!t1-

~~ei D. J oão 1.e :Jílart. ~·. cap·· 1[).~ .• 

T>J"~g,anfél ~ e. mesmo que. p'essa.. E' palavra mui. REli
quente emescrip·tps; a lílltig.05i. Dizia-se tl~url beHllt'l'"tgdsô por 

qrpress"do, e t?:i;g;<O)samente. pe.F I!L]Jressadamfmte. 

Trinei!Jlhes : ~&&im cha.m;,wamn aos b!iinc.ms• q111e :;e oliEVC!)l . 
~ms rapazes, especialmente sendlo do geme11o lllaqu.dles:t 
que Ía·ze.m. allgwn. esl>rert!M>,. e- e-J:lill €erto. mod'o· fJ.t,mcam; 

quaes aqu_e)..les,. a. tj!LI-e os latiaíii0S e'fu.am:n1am pro~Jdameff~· 

!,_e c1repwndW. e c'l<·epite.c'l!lJl@>. 

Tr,i~tairo : e. ~es-me. q1ue Q. otd'X'Iit vidGJ. Le-íttilo-,. M is .... 
cel-lan.. ]i>ag,. 400 ·, t.uanscneve'mdo e,s.le versO< m.a Can;,ta de: 

~gas. Mo.mz; ."'Que m.e boy pl:J)ra 0-· fiTi'YI1trti91@• lagri?.TW3ôr 

Trocha: caminho em que se torce ,.. e; se :lia~z algm,.nt 
de,svio,. Aclaa.-se. elíii!. algumws das. antigas CJ.uon:ieas, e 

e.w. Gi.L Yi<MJte-. 
Trochado: era cerlo lavor de seda, dfe que a~i:ga-. 

mente se usa.'m BOS v-estidos,_ scg.l!l•l!l:d{i)!_,a, E:xti!"rovagante , 

~. J?a.g. 113 ve.r:~·~l . 
. . Uch:a.:, 01 D!~smo €1:-Ue. arca. .. IDe1ta verrr '!Jiiemáo·,, q ne:. 

significa~a. de~€"'n-s&i110r,, que ~úar.da., .. a em. a-~;ca. Oâl màmrti>-• 
men tos ; e 'UJcharia, que va;1ia (i) mes-m0 que. c a~ ao. me gaaxr 

dar~ ~Glus.as.- ~rnes-ti'\l.rtis.. 

f7 ag-aná@ :. o- mes,mt@ EJ_Ue "'agabJu,nda;; 1fa.mbem. potr 
metafo-ra signiflcav,ar ~nstante. e b.elir-@so: neste- seufi.id!!t 

o usou. Sá de Mira.nàa, dMendO>: · ,(I<Jo.m seus _(!)!lhos va· 

g~náos.." 
J7asqu/i;n,/w,: aa.tiga sa-ja.- &Qiin< ma.i.ta-S:- pll~'S. E" ter

IllP! usudhsimo- per H r • .lú-i:/L cl.e: StNsa. o·ac su~ Cl!ilionica, 

/7assallo: titulo ~;ummamente honorifico,. t:J<Ue se·cl.a

"a só a fL1ho-, ou, ne.rcw, 0,1!1 bümete-à.e- nda:lg:o.r de- anliga 

linhagem •. Tamb.e.m" se Gha.ma>va.q:b V'dtssatMas.-d'El...:Rei CllSI. 



que çlq, liberalida~e re~l tinham recehid~ tenas, ca.;rtel

los, e outras jurisdicções. D'El-Rei D. :Affonso á.0 até 
El-:{{ei D. Ma[\~el ch,a~ava-se va~>saUo, !l todo aquelle 
q4~ ,.c~mia mo.radta d~ fa.zen<la real,. paia. ha'!el: çle se1;

~il: na; ~u~~(a, ou ~ q~,~,y. ~~e fo~s~ .encqm~elil:dac\o.. V e
ja;q~ Q to~ á, dl;l. Mon. Lusi~. pag: ,a,l até 33. 

Veqa.da: o ~e~mo que.vç11.. Pro.va-a Fania, commen
tan,do o c~qto. 4. de Camõe.s7. co.~ u.ma carta de D. Lo.u-, 

ren~o., a.rceb,tspo de B,~~;tga, <tU~ u~~ dest.e termo co.m a 
dit.l.l- s.i,gn,iftcª-ÇI}.(), 

. · . Veio;ad.o ·e vá'I;QS. (t,errnQS . da. arme.c~l)..J d\e qu,e tro.ta 
a N obiliarchia Portugueza, pag . . ~~(i li1 ·~39. 

rel.w·-se,: O. lífl~sm.q q ,\.l€ guardaT-se.., QU, temer • . Au_le
gr~ph.~~, p~g. Q. ~ ~Fele-se. 6!a.,c.l,a t~m dedes...;eoLur;a, quan.

to. 1he for Jg.Qs~ive]p, &c~ 

Ftin!l{Í.,: segundo :p . U,qddgo da Cu9,bllj na. ~i,sto,~ia 

q_q~ A~cehisp~s. qe Braga,., ao. intte~;p,~;et.a,t; um antig,0. 1e

t_r,~i r,q em. qu,e ~~ ~E~ eS;tfl-, p.a.~q..v ra., ~a.rec~ sig,aJ.tic ~1Va- o. 
J:P.CSffiO, 'J!U;C Q'U~f-OSiJ7;!.. 

Yen~e : <i>t m.,~sJ(Ilq. <jjU.e 'l.l~i.ve,l. A»l~gr-a phia., pag, .. Q : 

""~-~- ~ue v,el\e~ b.u.Q;~.a pi~~'#i~ (lJU~, fa~~,~ e '1\0.5- tará., ou~·r~ç
te, e J?AApa.v~l a Vl:l<~~ '" &e,., 

Viso.. [lwiD;enlf] o, Jilil~Sm.Q, ~~ Gr-tJGJ.do.l á lelrg~a e: mui-· 

tq. 4 S\lik VQn.1~~e. A~~~" se n~ ~t~~ d~~rJ.p.ÇãQ cà~ Ba.ta
. lh.a. d!i!. Sa.~.ad.o<,, '(ej.iíâ. €níl t.J*l1va~ P.Prr1 .1.\ifQn,so~ Q-.ilialdes .. 

T{iflâ.R, cqv,CJ<ll,e,ir:Q-: Ass.ij)a;l, ·~ ch.a~'l!a aq~ell.El q,ué-,: , 
-n~p. s~ncio~ c&v,qJJei,t;Q, qe1 l~nhagem..,, se, faúa cai'l\a.Ueh·e. na. 

g.ll#~Wl,, , P.IH' Q~o1 Sfl;Hi:L!' P-iqG -i', €, flS.!\~~ tinl~~ se.us. taes,t;]tlaes. 

pr'Mik·IJlPSf. 
ViJ;qtá@c:- e~pe.«ri~{ ~, s,q,jq,, U sou;a , Ba.r-ro.sr na; .D~cad.1 

&., ~g-., l.,QQ ,. eJ Q.' 4 j.l~t'Pr. d~. G:Jaro~illa d,'·EJ:.Rei, D ., J o.ãQ 

l.Q pag. 385. 

Za1g1.tmcho: arma de arremeço , como dardo, á qual 



60 

tambem chamavam Mgaia ; E' termo mui _frequente em 
João d~ Barrb~. . 

Por conclusão deste catalogo advertimos ao princi.:· 

piarite, que os ilóssos an'tigos pronunciavam ma, ta,saa.,' 

em "Ioga r de minha' tua' sua: que diziam ·~ei' tei ~ sei,: 
em vez de meu, teu, seu: que em mui tas dic'ções usa
vam de r onde ·nós usamos· de c; v. g. dizjam: á;r;c1·amor, 

apracar, aprandr, pran't:dr &c., ·e ·não córÍw hoje, cx

cZarnar, aplacar, aplana1··, planla1· &c. T'amb~tn ~s 'par
ticípios que nós terminamos em ido, acabavam ·eues em 

udo, dizendo s-abtbdO / re!ndtbdO, unudo. &é.? e nãó sabi
do, rendido, unido ·&c. · 

N aquelles tempos, onde os ·verbos terrr;ináni em ão 

acaba vam el!es em otn ; ' 'dizendo som; i:·irorn·, fm·om, fu
ú om, crim·om &c., em ·vez de são,-· ti·râo, forão, fà'J.i-ão, 

crem·ão &c. ' Nos tempos em que os · verbos acabam hoje 

em aes·, termina·vam elles' em adcs ·; ediziam·; 'v. g., fa
çades ' -hqjades' sejr:Ldes' mettades,. possuiádes &c.;- em lo'

gar defaçaes, hajaes, sçjaes, rnettaes, possuaes &c. Nos 
tempos que .terminam' em eis·;· aéabavàm eHes em edes, 
pron'\lnciando 'enviecles, jo1·med~s ' , !·àevedes &c., · em vez 

de envieis, ji:rrneis, deveis &c. Nbs ' t!erhpos que ' acabam: 
h e>je em ei ou ·ai, terminavam ·eUes em ede oc{' a'de, e di

ziam sabed~, j'i.i'!Jéde, m'nade ·, 'l'CCUsadJl ", flrmàrJ:e '&c ., em 
Ioga r ·cl~ sab~i, já'l.:ei, aníai, ·recusa i, fi~·maz &c. No ver
bo ser ou 'estar 1:inham· Lambem os riossos antigos 'pronun

ciagõe~ ml!li ·diversas clag. nos~as, · poTque 'cl.iziam; v. g. ; 
esté por esteja, sia' p-or estava &c. ·L êa-sé "a Sá de :Mimn

da, que de5tas e outras pronunciações, . que por brevida
de omittimos, se fará copioso catalogo. · Observe'-·se tam

bem o tom. 5. da .Mion. Lusit: , ·· onde· copía 'escript!l.uas 

do reinado d'El-Rei D. Diniz , 
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, REFLEXÃO .\2.;l 

'Sobre a falta,: que· terrios de muitos verbos, de q~te 
usàvam: o:s ~ossos. anÚgos' e .hoje inaitsta-

,1 i l \ 

m~nte se ~áo por a?"'tiquaif,os .• 

Ü,_Auc~or dó .Hvro ; - A~tido~d d:a ~L'ingua ~ort-~guez~, 
espírito presumido; e cri-tico de poucos cabedaes, desejou 

muito que .· a nossa .Hnguagem d~ cada nome formasse 
:um verbo, para ·nãb mostrar pohreza em m:uitas occa

s.iões' em que a não p0demos ·chamar rica. Queria · elle 
que, imitando n6s aos inglezes, formassem os v. g. de 

idoneo idonescer ; ,de .enorm:e' enormescer; Clevi?<"tude virtu

descer ; de . p1:udenle ,prudentescer; de fetido, fetidir; de 
placid@ , pü1.cidi1· ·; de ast:ucia , astttciar ; de severo , s_eve

.1·ear; de humano, humane011·; 'de menino, menínm· &c. 

· J;>rouvera a ,Deus que houvera estes verbos, ,porque· Clies· 

ceria a riqueza da .nossa linguagem; mas o .que eu mais 
quizera era: que ioj>qstissimameote se· não dessem · por 

antiquadas .muitas pa.Javras de seculo para se.culo, •11em 

mais ·rasão que a de um cego eaprieh0, inspirado ·JDelO 

espüito da· i.:J.<DvidaJe, que. anima aquelles gue; pelÕ es

tucto- das línguas cstrl::íjlgeiras,, 'despliesam à propria .. 

Deixando IP0F era infinitos n0!Jle!> que: já: nã.Ci> v9gam, 
apontarei .s6mente algüns verbos que me forem, lem bran

do, d0s qua;s usaràm os ' rioss0s ·'b_ons, antigos,. deduzin
clo-os .dos: seus su bstnn ti vos, fa..ze'ndo · ço1p elles. mais co

piosa do. que hoj_e a •nossa ltngl:iagem. ,Si'm, mais q>pio

sa; e ql.iem . tiver isto ror paradoxo, lêa cóm . ·reflexão aos 

nossos Classi~os, e ceHfe.~sará . qu-e não ']ui .desmedido n0 

e!lilheto, se entrar a ,fazer catálogo ·dos- infinitos ter.mos! 
.que e!Íea li~liam e' n6s"nã.,~, temos. -

l • • 



Elles de abobada fotma~am abobadar ; de alarcle, 
ala1·dear; de aldrava, aldravM; de alfaias , alfaim· [por 
adornar uma çªza J de aljofres, ab'ofrar; de almag?'(l~ at
rn.agra.r; de a.'vtamentá.r, por crear ao peito; de amm·el
lo , mnarellece1· ; d~ amig? , drni'i:l ar-~e ', [em sen li lJo ho
nesto J; de m·pa, arpat· por tangér; de arroba, arrobar, 
[isto é tomar o pezo J ; de tttaloia, otalaiar; de babrarven
to, balraventear; de barba, bm·bar, [isto é apontar a bar
ba] ; â ·e bastardo' ba.stwrdear; de bolina, [termo mia ri ti
mo J 'abelinar .; de bortdnça, abonançat· ; de b1·'Usco , .ern.
bruscar-se; de ca1·amello; encararn.elkl.r; de ceira, encei

rar ; de chocarreiro, choca1-re.ar ; de confeiçáo, confeiçoar ; 
âe cume, encumin·ar [porpôr uma causa ·no Ioga r mais 
alto] de dar nó; desdar [isto é desatar]; de desatento, 

desatentar; de desatino·, ·dc-satínar [por enfurecer-s'~ J; ·de 

desgabador, desgabar; de embeleco, embelecar; de enxa
me, enxa"!"-ear; qe escudo, · esc'U!dar; de esq1urdo, esguer ... 
dear ; de esquivo , esquivar ; de ethico, entiqueaer-se ; de 

extremo, extremar; de Jacecia, Jacetear; de faisca, je,1ls~ 

car; defama, ajama1·; defidalgo, enfidalgar; def'ralda, 
desfraldar ; de golow , golo'!.ear ; de grenhm, et:~g·re'nlhal' 

[p0r atar os cabe1los]; de hastca; hastear; de inJ!ernó, 
inferrn.ar; de jogo , joguetai· ; de jubilo, jv"~ivlm· [por ale

grar-se muito]; de justas, justar [por coner justas J; de 
latim, latinar,; de linguagem, ling:UOjo.rr [por compor em 
lingua. vulgar J; de luüdío, alu,.iar; -de marido, mari

dar; de matinada, matinar; de meda, emmedar [por :fa
zer uma meda J; de medicina,, medicinar; d'e meigo, arnei
g(JJ1"; de mer..inha, mr;$inhar; de miollo; desmioltar [po'r 
dei taT os miollvs fora J ; de rnolle, amoUentm·; de nedio, 

anediar; de nmho, desnirn.har; cle On%e1'tlL ~ O'fl,%e'na1'; de 
m·tiga, orligq.r [por fustigar-se com ortigas, ou por dar 

a terra muito desta en~]; de palma, P"lm~iar [isto é 
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bater nas palmas por applaw;o] J de p(jwvoid.:, pm·voejar; 
de paschoa, empaschoar ; - de pat·ranha, patmnhear; de 

p2a ~ despear [isto é tirar as prisões dos pés]; de pégo, 
empégm· [por cahir. nelle J ; de pejo, pejar-se [por en ver
gonhar-se J ; de pe1j7),1·io , perjura1· ; de prêa, ou p1-e'1oa , 
prefltr (isto é fazer preza] ; de prenhe., iksempreniUJ.r [po.r 
p;uir]:; ile q,ui:rdtão, aq'uinhoar; d~-9·abo~ m:f.Jwr (ipor mo
lr.Cl' a ·callda]; derhetorica, rhetoricm·; de ·sab.ado~ saba
dear , (isto é guardar o sabbado J ; de saraiv.a , MTaivat· ; 

de õPrte 1 BOrtear [por buscar fortuna , ou tifl'a-r p0.r sorte 
.alguma couea]; de tartamudo, tarta:n~udoor ~ d.e· -torna, 
e$tO'lU/Ir; de tratos~ tr.atear ; de tmmba, tre!l'nbejar, [isto 
~ fazer a a1g-u.em ca-rranca] ; de velhaco, velhaque(iiQ' ; de 
vicio ' vicejm· [pol' ser :vicioso] ; &e • 

. N,ão nos occorrem por Ci>.lla mais w.erbos perdidos ; do 
uao çlelles em outras idades nã0apontamos exemplos, :Por, 
não fazel'taOs um pr.oc.esso inti®i!<:>; faei~mente os-a-chará 

~leitor~ -que for dado á lição dos nossos ün:tigos, eq~ariM 
do não qu€ira t'bm;n este trabalh0, aqtueliLe que for igno
r.ante .da no,ssa antiga Hlilguag.em corra cs vocabul;&-rios 

portuguezes de J eron'imo Cardoso, Ag~stihho Barbosa, 
e Bento :P~rei·ra, porque nellesachará a justa mzão o<l>m 

que sen.t~mos esta pe,r?a, ,e a~árrnamos acima-- que a nos

sa liag~a já f.oi mai~ c0pio.sa do q1:1e é hoje. Parece que 
estJ& pe~õda é hoje i-rremedia-v~el, p~rque_ lllào está,'presen .. 

temej{il.te em uso, e vigor .a regra de Horacio. "Multa 
renascer.ttur, quce jam cecide1·e v &c. pelo con trari0 IJJ " ea-

-tkntqtte, qure -nunc n~nt in honore 'OOcabula" isso [inda 
mal] que está .ta .. ot-o em uso, an.tiquande>~se termô; e -ex. 
PHl.ss&es .e:K,cellen,tes, prGpriios da · nossa li!Dguagetn , sem 

m~üs ra~ão q11e a vontad~ dos fiecta'l'ios do franoozisw<> .• 
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REFLEXÃO 3. 11 J.I1 ·< 
, .. (I ''"'- \ 'J- ,f""' )'f >( 

Em qu~ -se t~atd ~as ·rédu?~danciàs- ?.io falta~. ' 
, J ' <> .. , ; r , f • ~ • 

I • f • 'I t 

Na ~eflexão 6.à da pritíHJira j:>~r té"tt: paroti o ctiti.oo 'nos
so ' amig~) ;. em qu·e sendo :tão fr(~qye'n •tes •as· re'd~nd~néas 
no 'esti,lo' Elos principia,.nt'!~s ~ e nãb mer1ós · ojmpro(irio uso 

dos épitetos, 'nos ' cbnfentassemosns@ '<:om fazer tlin u'hiêo 

paragrafo ·sohre tãe importa:n'te ma:ted1.:· iB 'as;im -âconse~ 
lhou-nos' que 'dessemos aôs principi·anJf:es ~mai s exemplos 

deúe :vicio da redundiãricia, e que\ 0s eX.trabissemos de 

algum Auctor de boa· nota em a n0ssa Ji.ngu·a·ge'n1 , • para 

que vissem os ign~rantes, q ·quantõ é fücii: ca'hii ;' e 'pec

car nesta materitl. N6s:; ' qu:e 'hayia· pl!>uco linha'mes· lido 

com -rnujrà reflexão a• Ulysera cJ.e.G 'albriel •JI.?.ereir:a 'de Cas

tro' e notado ·diversas· red·un <lfancia's em 0Sifu 'es~ilô' fncÍl"

mente nos' resol~emos . ar conclcsceuder com ' o re·paró do 

nmigo, 'illustràriliíl0 nestà reil't~xã@ o §., <re m qt,ie elle re~ 

pa1•oli• na i.a Partr. . Chem<;>s qHe.fJCará sa·~i:sfeito, 'p0rq>l!le 
o A'Úolor cujo estilo obsér)!átn0s, não é já·os- in fm'lós no 

catalogo do·snos.sos Clássicos. Nãod·uvidáirÜts quea·lg m 

dos noss0s ' repa"ros se 'possam: defem.ler e<i>'m 'ex em p'le3' de 

pôetas. lwtinos 'dd bon1 sec~lo ;_, m'as t;ám b,e·m nã,o dwvidà

rrios, de que s'Ó os poucQ •ins lir uidõ s na Üngu:a ·Jjo J'tt:Jgue

za· serão os 'que alleg?uem com .tae·s· exe mplbs . Os 1<!lou'fos 

esses bem sab-em quf1 FJas'- ltu.gu'ars·c vuilgarés · oomstaàhemen

te se dã0· por' claras redn nd arA"eias aq:ui:!lHts <fpe ·é n tre 01\. 

poetas-latinos se/de fe~;I~l e m com' os no'(i:J-es de {Jg n_n~.!!· 
·- Nó catit. 1. est.020 .(.liz· op0eta "· P~7ftlàs 1'air.?'nàda vt:íC: 

lerosa entra1l;'a ." O vàJlerosa, td n do <11 i torw·?nadt;, toclo" l!l bom 
c ritico terá por um a redund.ancia. 

No mesmo cant. est. 1126. "Olndo do oriente., Es-
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@rienlt::(' é · sw.pcFfluo ; •'l)orqu~ n&',ói hé?-. u·Lró 0Ibd11lt[ulf. não 
seja oriental. 'j~\ • ~->iL \ Ah ··g-i,:! :.íí~ • .. ;;,u}.l 

• ,fN' o" hfesilio::lca ntiJ 'é'sl@lVmi)r: '' 'V.éhdo-se :o· ~láPoolrigano 
77W·rbif<esto là~ :J sh:as!fia't a . diz~t \'ervgc::inb\"'nahijesto. ~)ó\}~pil1ú:'!ld 
clliJif'O é tdt{' s0bej'o ,r ~•Jn:>·rt.. Jilt'-'rp;a ~l':jiJ ::lU'l < :' ,,,·,:; 

E:;t. 70 do mesmo canto: "Por ~~m. Jm·dim('cn't1·'àl 
,. ' ;i1 \ \ .M "" .• vám passeànêdJ l ''' A•·· anae:l <l'e Fa·ria 'e1 Sôusa 1pareceu o 

pásseaiü:tG• c6\usU: Id'éJsaoéjci'~u·~w l'-'- VI ·' > ' r , ' • •I ' I . 

'• Est ; g;k ... do mesrrie>" canle: ' " Soam ós inst?.;?h~n~os IJ 
as suaves .fraut'as. , 1 'Ati'ui •lla> c1a-r·a•~red i:md'ã~dâ; .pbf.q'íi& 
fra'tttás ~ambem(·sã0 :..irtst-rumet;.t'0S..., í=BúSnlàs . r t.-q J: ~ .t 

• < .~ N.u-\ca·nt'.l ~: · ~Jsl.• 8Sl::i llfVI mide ·a. blt'l:! va"cillan'te,l p'à}·'í!"' 
aiu. ·'sbln'en'ai;'' 'tirún~das iJhd<.fs 'qUe :tioê·m-ia, S'e -la-s··ond~s es
·ra'va·rri l ti•e,fiulÍz.s ,C! (!rà ·ia ú-ril <:> -t·remia.- ~.--.\> , · \,. 

L 'No lcaht:.lJ 3) est ; '4:r/ iJ ·l'' JS)o•Jitfw esposri!J 1e"de' Nep'lu/
no noTa." Ou o esposa ou o nora é supbrfllfÍ·f:}·? p'd q n~ 
ser e~bs'a'\dà l'filiJ.l'of)de :N t<p'tílóo"l!é Js@:r ' noru: 1de1CN eptuno ·; 

e · à' ~ér~·suá ··norál 'i ser 1esJD'ósa 'de ·seô .firn'o ~"F-~·ri•a; e '·Se>ú-' 
sa queria q n e d 'i'ssi:;ss"é) : ' ~,, ®elo ceí;~leo i.lové:>ffbôJJs:f.TI·; -~o1'a}.,; 
o :. ~st'.' 7.f: '' 'Eiisã.\'à}"Hti!!Í~'twa a.~sim,J ,Ilb.&Hga-l : sa.béJÓ~grâo 
1b'nante ,,;f'~al'Jfafnelo ~·c01~n-n0 ·mesmo:)c:astig'àclo'\() 'til,'ctí é-.H.~J 
dundancia. ".;'. •' ., • " ·0 ':;;: lé •. fllO'II'f; j,l_, >;;Ú f 

- ·r N-a!' ést·. >90 db mesrtlo1tan-tt>•i31 •• • ~' Ph~ ah'trer: eJ~ lar
ge§' ~li à r-esY'g_'ibe' >cài't ánioi;, eaiiJttle 1 as\ e7'1tZet2s\ ldiidt!ls Çsónib-gi · 

das." ·Qualquer conhecerá ·é!.fâf1cláhÍJ rêrd!?in~·àbeli!f l;l f)ói 

qú'ét-fo<'.Seg~liWl'e! verS'éP~ili • ó 'ié'sm0:t<1(1lf-é!eo pr-"m·eir&91 l 
_; 1 " N !@!:e'arl t\J 4! ) te3it.! i ~.o ; :,<kiPfC?JÍai}"q-ae '!fit:ih\dtf1; ·üffiJ:IúJrcilld

e:-figulr-a ·ifmJ 1'i':fdá.'[ic'nta;,f , &·d '·iJD~pÔiS> 'âêclli~fc!c~c1.lW, c~ãÓ' 
clev·i-~ â· n'f; (lé,~ tChfr) )igf.#h c.~~1i Mdtt?i0f[ ,ni:lllnfiuuú.:.o-r nG cb 

-vJ Na!:es~ . .Lii!9' :" Te1ilib os rost<!>s 'jjor i:m&stli~-Ws jf}tigr:rrJas) ',;-. 
B•asta;rà &~êíF :1násêaTa~1 : ·· fohgi'dars ~é'--de ilimsF~~rqué UfJ 
da0:i ·ma~ca·ràÍ·té :fmlg-ünento~ ' ·. r· ' · · r q·n ern1n..., r.i:, ti 
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J' ~~1eU : ~~ · r~',J!f"A ~Q1''Pl? g~~!m~po? _q}if1 ·fi.ll'fl>~rob5'L!t~f?·.'J 
Quem diz gigantéo diz alto.- 11:1 rt'1i"to . , 

, 1, 'MPrPé}}},t . .,b ;_ cl.'f./:;e,lijj .a.~ rpl~ci!Jy,a, g. el.Ja,$, f]'!.f!e·. {11§ ou-
' P~,q,w-, ' ti .~oc]ps Gl P.Àt;~eç,<t;;lg, P.9;Joif9rr-~q,m • J~9_r -~ I.J. sa "Q.g• Jl.Q.n, 

soante - é q_ue tli~se superfluamente "e s.;ltu~ qm .an QY:~ 
12ffl('7l~· l' ' . 'o ll ) . ~ J 

, , ~9 ,çatlt. :?~ . ept,~ ~ ~: fliJ: I~ /.}.,q, r~i rja_. f-y~ ; (.f)Pc,e.Mq_ om~ 
baixadom, e logo a roxa auron_a ., _,, GC9!J1Qd\~. J.lDl~.·.!i f:Hk 

tr~ ·R,i!.<?. .. ~ô,l\q P . W!!~.!;DQ, :A: t~m ~:JJO..et.~ .. ÇRP\.0. Q~Jl~9}~· não 

o~r~g9,:r i~ ff ff.J~'@-, · ~~f!r,Cf<$),~ 1'1~ a ! PI:J~fil~4~J!iJ~~ \ ,-

Na est. lf~_, à_qm~~~@; !mfiJ:9·.:Jo'f1 T~m:Pf·, 1'f!Jll'·~Q:l À9ir,?fJ.r 

1.2g?í~ rr~qr.t~$~~ · 1Sg~~jy. ç;;,tr._ ,'~pjJh.esg ' · .<H.z~gd~~~g }f!.vqlís. 

'tiP. S9Jl;t .. . ~. e~t.· g l: ~J-.rf.S]Uf!~Ú:. f!'CJ.J ~f!::.G~~rrpgdg ·i'IJf!. , @o 

corda sacode porque,,Q Jh;qr,. ~ S~ , !!e g~§P.eÀitHn ~ettw . dfo}, 

arpq, ~Sf1:JS&qq ,~J~ Çi\-?,E(f p._O.f. (},'lU~ Q. fi'rPt. t, Q qlJ.!'! t f}l~~I}l. ui-
~Jif çgllsq~~!'l~! ~ ·' u ·r •. :'\·, t> J • 

1 ;!N~ ~st! . l~f), qp - gieê;UU?1 @§l~ ~p· : JfJQ,~1f1!.G)'If~ çip~,ar..;:, 

itp~ s<E i~.f.lwqt'l%~Wf1, .P.'f!o.dt; p ,p.Q/,l q.uwn.ds> qs.f~re~ pçip,j}liP.-=. 

vq. '( J.!:\Hlli\Nlc@.Q.ci~ ~iz~•~ IJ,Wlifl.tio Cffr...j{Yl;.~ !.) , 

, , J~o- c~,pt~~- U~~ ~t· 1{>.: 'i• :A.q~ •f.qgr.&trta.§ d~~am·gra o 
c.O;f1.g"§-l9tqg €/?"~gj~q '2 ~c. lJª~:ta~a <li!?; e r ;Ç\ l?lH'~Il1~S ÇP.J'J.g~~ 
ladas dá aurora" sem acrescentar orvalho. 

' ~a ~~t. ~iH !fp ~.ç_srp9, ~~PJ,~P.: 'E Lftq§tt.!S§t lh€ p,,ergun
tq ~ P>Q,~· ,g'l!.t; vkrJ.'4rJ .~9 Ql4P~ oJ~mp,o 4, ~çr{fi11 · QnrJJG i pqmmh~ ··'?~ 
E.iiiEf Q~~~ ÇQt.1J~/tf!P{].§II é !ie ma-is· . , . J ,_ ~ ··• .. ·, 

PoMr.!l,Hl;Op, ~sçr,~~~ P.Ytr.o~ :t;~~.aro~ ; ~9;!! 1 e~.~~s h~§ , 

1i5H~t p~u~a: çqqh~ç~·1-" Q ~sçr~p.to.r p~i·~çipja:.p~e. q grªnçl~ cui

C!~_do q~~ -~ ,p{e~i~Q. ?Q p~Ql.pôr ,;·~p.ar& :p.ãq · li.~ e,l;l,.:(r n,~ v.i.-. 
cio da red undancia; poi!?·, ~·\1,~ ~~R . f~~t,!' e.~ l:LID~. ·;{i:pqp.lil~, 

q~!t, t~~~~s V~2í~§, .§ll\ili\~ ti'!Yis,tª, ilJl&.Ün. p,pr s~.u ~W::~9;r' co

:m.q p_qç o,~ t~P~ . IP"Yito.,s -~qg~~l'\o.s ·<ilo S,'il~ . te~p,o_. JJ~roo.?. 

mais outros reparos em ponto~ de gtl!~~~a.tiJ;~., ~· "e km..-
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p\i@~.t~·édades : th~· lexpressrõgs c !epitiletr'li>s ,.·.mas guardámoo; 
lÓ& pát.-.il 'a :naflej(ào ' s-eg tiio te·:, rcc.>mO'd:ogai m"a•ii propr r-o . 

')f l.f" I li .i. 1\.{ 'J•'J ~· ~ r)f ~'_,1) }íJP 

~ r •.. , REFLEXA O J4.a ') .J.,Ju· .r : 1 )) 

~ f'" l) ) • .h . .I .i r ;,, ..- ut1 

.- , • - •• • o l .. , \ • ' • ~· 

~~\·z• nbs :o, ot>i•Lit:;<Nl~ni~IJ ~01V'O mpám~ ;es~~Hnhh1t~do ·tfiiê 

n&:> depois· defl!j,zermos ha Retlexão 6 :-31 ·da <iJ! .3.! Pa.'r~é· ~'ttf 

hftlgt>fcaralog@"da• rigorosa .si~giliCa.çãm ·de.fii:UÍIUós tétm tl~~: 
a qual ignora:t:r.r •0s esdiptotr~s". prjnoir.i~ fiLê~; ;.n'àÍe> 0s iíls-

tiúiSsémos >ig&àlmem te assim na• proptiédrid~ cl'á's -6pithc
tos• e exp1·tssôesf 'Bm;,que ' muito s'€iarr.á'# GOH\ô FI ri gràd·tlii ~ 
~ã0 das ·palanns; ocmforme ·ro d~\let·glJ é~tilô t:!l'.tl ~ue·n §~ · 
esc:re-ve: i PoS>t<i1 que lhe ·achasse.~t~os tâslló; ·ti c01H11:ili'éss<ei 

mo'S tt-m>ssa .0trtrn<f.ssão,. estiv~mo~ niuho -tempo -résolutoa 

wi"nãO" é;T,)ecutat. es-tt~ •idea ·~ nãí0• •S6 por.qtte peàl.â ; .:Jíãt'gtd!§!..~ 

t:udl!<rJ ',' [nlfM porque @r~un. fmc0s . os N·<Dssõs •l!ío.tnrbf.Eis :-;jiara· 
t!wlõl'td pesç·./ Forein· elrt• fim ·cofisidetâtidê n·a ·'g'ráltlide iféL. 

cessiuade qu.é lia via de eJCeoutm est~ ptójétto Jpâfa 'sot3eor\. 
to dos' q,ue;, eomegam . a ·escrever éríl- portu'gú.ez }' "fes'ol ve
tracbU.FJ'.Os. a ~tn'prchender, Sll idea ,.- s~ be-m qtl'e não' ~o !ri'' fo-· 

d!i a~iella e:».teõsã\<!:1 ,. que dl:!"s-e;já:r'fl •.O' 'ám·ig<J.' Diséofi'éfeL 

mos pois so!Dre a Ü:ilJI1F0p'rieclade ~ÜH\J:r qu_€!- v.u.]igalrmerl tf 'ige• 
~~a Cfe·· epithetios e expréssõ~s, e para isto Flosr tohíà'remos 
a· ~<:!rH(. d<rque· dotá.mos 'sO'bre este' poflltó dÓ m•esmo' pJ~.: 
ma da úlyssea. ' Dep<Diiii ·ém: bl1llt:ra Reflex'ãta da·r·emM um 
<mr.alG>go' de m·I!Fitos V'ócab1:1lós que a cr'J1f;ica fie-rltÚieá· 'dcl§l 

ta idade não quer já a'eilft))i-ti~i!:f EJ:-m; Qdl:üpbSigâio-mfig'à:f.fié'á? 
õ '<!:· 
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;e..._sublime;, ;e,rq,u~ ;sm!:l®.e <dá log;~ar em cliscursós'-'fal!l}i~iai 

J·es ·;qcotf!ÍC0S, j.o·~osos., e · oJ!lt,rosLsemelhante'S; ., Corn~lj;f\ndo 

pela impropr_iedade de t:pithetos e termos, continuemos a 

reparar na celebrada Epopea-àe Gabriel Pereira, para 
que deste grande poeta aprendam os ignorantes a conhe

c~r a facilidade com que nesta mratr:ria se erra. 
' • ..._ ~ o -. t ' 1.. I, 1, ,j 

No cant. 1. est. ~9 dá a Marte o epitheto de ai·ro-
so, que nun.ca pinguem deu a,uma tal divindade, e mui
to méno~ ~m "occa'siã~ :'Jrri"'q~-~, f·~óib\a. · inÜ p'ensà1n'erit&:r.: 
Em A pollo poderia· s.ciffrcr~§e este epi theto. 

Na est. 30 chama a J upiter s6 poderoso, dcvepdo 

ebqm_a;:r-1hé_ em prJ-ncipi.o da .fan,a· fiJnnnipobenle,, ·<C<iltnO fi-: 

zeparn· todos ~s bons epicos .. · Tamb€m 0 .epi~lieto qe s~m.7 . 
yJ'itenw a0 ~~smo .deus,·é fiaC!]_uissimo:;~ por.que é cQrpm~.m; 

~orno, o iJ,e,!pode.r:@.sd, ,. •a .<i]uplqol!ler dos .del!lse:s. '•:;I 
-a · i i Na ~st.- 7,9 .tlo mesqw canto,: " ' Uma .e);-tatiha:d.e pmjido 
bJ,r';.et_~,~e '' ; . mais , ab~1;i.xo liambemrchamar a ·e~l:a p.eU.,.~ c,?'i$tOtb-. 

l~'I'Jia~ ,NeJll este: eJl>,ibli<::to; 'nem <!>.dt:'Ztt.$ente cqm•em ao podi

do, porque1é.,u!ll márm0r.e •macigo sém algu.m t'e.splenuor.,, 

, 1 iN a -esL. 90•: ·~ ~': A ti ju.nto1sever.rt, donde assi_stiarn ce(!J-
. polj,q_os Jl.Ji.Í7!-~St?:?s q'lfe , serviO!Ifl~" &c. ' Dos que (senvem não 

se . diz .Q.O~~ rprlq>J2r~e_<lolilde, q Ute ,a-ssistem'lr_; ·<>:.o mo 1b€m 1 p~ndte-:. 

ro.y. Jyl ª-O.I:I;~l, de Jfq.ria"é So,u:sa, d1o,((cimuo· es_té logar. U.ma 

co usa -~ a?sj:L:U-; '<!> [:'J'I1\f\l mesa,. e -,o.t~ tra ,servi-la 1 , ,, ·' 

Na est. 94 ~ cilo ,mesmo camto;: '" Cú;ce •a baça jormos..a. 
t: cor-Gada." 1 'J;'!).g ppetico ~ .o ,,epi1theto, dé ceroada, como 

baixot e vi~io.soci ;o . ,!le .fon{~Qs(t, pp,rque !)6 em estil~ hu

mjl<J.e se di~.a, j0:11mos,a taga.,1p0r_ g;rcan,~e ta~.u..' ". ; J, i '-•: . 

:N,O .. II}f!S)llq ,cant_,,.. e?b• :93" chacma a U!IyJ;_s:e? .capital!> 
'l.:alent.e, . Ainda Q_ã~ , acq)Jmos , ip>oeta qlll.e 1he,d6ssé Ml .epi

tl;le_t; ;, 9 g _ue.> ~h e ~é r[9ig;Jrp_ID~ ~jsim•] faracteri~L~ço é 'o d'e 
astuto, Ji'!~g.j.Çip ,, . ;e.leqUJenle &c: ,. q_ssim ·eomo a Acl}iJ,les ·P 

Q.e vapente,, 'kctG'!:b1!-€ia_, inea:owapel ,&:c.~~ , · ' ~.· i: . 
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!'"' ' N'o êàri t. ~\'2. est: •1. dá · á' lua o epi-theto de 'aÍegTe,. 
não :S!ab>émos 'à. rasã0; chama~llhe íá:ri:J.bem vagarosd,;~ •sen
d~Ô · iun plárretai mui velez > Em que :bom epÍ<i0 acharia 
e~fés epithef-ós •?' ÍN6s ainda• Ós ·~ã-<ll - déscólfrimds~J Írém Ma: 
nuel de Faria, notando esta estancia. :; 

-;:r {Na esÍ. 4. diz: '" ISotta'ndo' ai?·~dea Mna'Us';, &c. Pa
r~el, liD'p'r(jptia' , Oll f{O I;IlellOS ' Rt'l'€V·idá. es~a {i:ase; ffi.flS aJ• 
gum ·exemplo· .térr!i l:/ttel a 'patr@cíná( m •.. " i: . .'i .. 

)_-.r. Nw ést;. T~ tlá IÍ>• iepi!!!hetQr•de barbit:ra~ il. um'a •cadeia , 

~u~ i serVia rde -c~nféiUé1 e ado•iíno fe-mhli'l, dizendo; .. " .Ife 
bZzj ba':va-'iuíd:ei€í' 'l'efu:l{fe,nt"e eOJh·i'nri!Jo• do -s€io-·tàs · vbZqas se<~ en-

1·edavam" &c. Não sabemos a raS'ão .Jque tteve tPfl'J'UJU;saí: 
cl:é!'tal,··epitheb(l) . . · '· J 'J .. H '{;~f :J.!JL>. ,;· '\(! .J J ,/, 

-ld T N•á é\;b; -~70do}Íiesmo·\clinto• 9Zn·.; ," JJandoEólo no-ca"' 

nú'fl)holfor·çéo 'ao cbm;çtidoHlenli:o; vida. !filO linh@ " ., , is.ta é> 1á~s 

vela~. , Nãtnér!a ·-mald;ize-nt~ ·que.rh o'hamà::.se. a :.estâ vida 

um'ar,ri.tilév>idJssüb·à rim~ropriedade: • ·., , .. "'""' 

-·e ·: Na -est. !bJ• <!Hz r[fú~ os .deuses' .do~.t'n&r iVÍA1ha-t:p. , em t:a., 
vn,l:lb~ ' 7nari6i·lnds': .Este eFithetp f01 bem eseusâdo·, ten·t:l~ 

o ·,poeta'l já <tlitol '<!lu e ~;nim' ··opt~us'es· 'humidos 1 os 1qúe vi~ 
nna'm 'i:tos !>tl.1.és :ca~a1Íos·. !, c,·.·· iJ~, •.'') 

.Na ~est• '59 d•i-z••<fúe--so'bre (i) '?JUl!l' receimeJ'a ~ Goole[}lfa 1·a; 
ag•~a cohgehul'â "'em p·uras gotas .. LNo 1~undo . <ll.1:1>Í<mar .{di•z 

a isto Manuel de Faria] e não sobre elle é que sefi.:'11ZJ. á 

geragão· das perol'as. ·lQi.zer :Q:ellas-o poeta na .mesma es

tancia ~ ·qtte ' 'P 'eeu 'as nct,ú1.01..,.a nãó 1é ~enor a.bsur.qo ,,._ 'J 

p;,., Na ·est.>\; 63 cham'à á; pe:dlitenei'ra ipe'dlra.,'congelacla., 

Nãm entendo· ·a ' propr-ied.a<llé des te:.epiltrhetb·: ,i l\'t anút:Jh. ~e 

Faria 'claramevte. Ih€! cham:;nma1.,1 . . ,,~ :) : J. i b •. · 1: ,, ,n 
r)·_ ~-N,a ést.~ , §4 chawa: asp-e7:~Jts.>.ás ,futli~a§, dd.mar·, em 

oceás:ijí.<i>'em qu~ o ep.ithtllto pvü)p-rio:era ~oces., !.• pórqu:e~ se 

oe~u pav.am os•com pá;n-heiroúclre lJ!.ly:sses ;em .e'lllx.-egwn 10 •tat-0 

ao fo~o, e des€anÇa úun 'sãos e,s~l vos_< mla .pnssâd~ tormén tro •. 
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, .J lfP-.ÇflDtJ.)~_. · 'Tst. 8,. .irn)i>ro~ri::Ytll(:!P:t<:: .[ q~~ . Ml\.D\I!fel de 
]{~ri~] f}l(l,,~~l} t\!l '>be,~· gajrli!J.~·v,~d.4l(S, a:r.4tlfgif>s_ey,-trb!11f!l"J,] r;S.el'}g~ 
eHf1Sl .J.!;J3(h,~.ylilt~"~ t l'I\~.s-çn.~.· eye,; ~-, nãp ({O~~i Hn~o 1~_;ftrtjj, 

ftdõ s~»~9 n~, !l-~b~s, qsar ~eJrla. p')m es~~r ,. ki!G,Q-rAs-r ,e ;of;l;u.; 
tas &c. : iJ ,, _, • [,,Jr,lo c-' ,,·~ • r L111 

-r.< .:NJ.l ~s,t., 6.(J,. §lá a..,:.,l:l;r:f)a. -~l>l~\ll~a:._ O: epH~e~ ~~~-/~r:~, is
.tq é, ~ , gt>p,nÇ,-e·, 1,<:jcj>.:, IJ!BSflõb6>t 1~Qdo ~UJ~ Q V 1dg;q. ;%0qS~lil sf~J

lar humildr. tliz fera mgt:tl(~ij:;t, ,, :f~rg. J~es~J:.G>Jp~si}~~Y· , I li'; 

t 11 / :r;fSt ,e~~{ ~~)·dJ"Íh , ;;}Q !i~mQ•, G>I;~~it@t~''lf:l .::lille gr~-qy Não 
àru.v:ida.r;m!{Ds ~ue s~j,fi.Oí!Séíl.! drt!f-e-r:is.l:~t c~~ a:lg!,Hn JeiJYtmilplP i1 

.mas:los:e;Jii~tb<::>.~9~ ~!\adl<i>S tJWft~·- };)Q:nfi!jil_~~t~ ~~iiFlnQ~<ilt:~lii~'Í<i 
liso-;. c~tll!ls :, _lev,~s :ei pelO.'IJ.· .J 1: e11 • - J oi'; 1 • 'f~ ({ .1 IJ'Jil~J.> 

Na cst. 97 diz que, Ulysses estava "~'/'lj~t"CJ!j Caf"'tqs, çu,Z

ddd;@s. QGW_~~. ~r.l€1;e .. erlg..Cf.n:FSO§" betJílifi 9~e J1urb pe,11@de. ~ Per

gJtalitá.rJJ).i ~U: · u.ó. ~o~=~ ~- qve-~1\ fivÍ(J~~?~s, h~;n~>;pc ·~?.i•t ·, 
~~~ 1 N'Cll· canb.· 4:•• eslb 9-.:J di-z :., ~ , ;[f'I[P.~Qs ,,biJ,!js'UJt_l:}. pelra Jau 

se erguiam. A um criti€0J 5ÍJ·'l CJll@: :f<I~!U · p~l'l~ lllig)1a®~r ·· <>Jhir• 
snfjas applü:a.<ill!> ,a r:ttrcaac<\!9l.,;!.M_,.-p_i§ lil l-i<f'p gj~ $'@. .q:we .<!'Li'&sesse 
r.&bws~tof< , ; i-nlibat~H.I:o •al G;·~m:gor.a lp ·lin~,se:me.1.haa]bé· · seatidq~ ,,, 

· · Na est·,, 'U~·· ílliz- i=m.·p>Jno.p:riii:>;shnam-<::IJI~ ·jlj~ul;] L a,d Pa•1jCa> 

em tem· de 01LTO tece a viela d' EJ.r.R~i,)~i.\.i,p.-pe 3 .. p nNão: 

sei _ q!kt~t. f!lS Jili1:.1iif~e~ ,d~~se_mJ t~ad' ~it r,§lr,qª'-s ;! .-•TQ?61!J, ,- :tQ.~o e 

tfls..gunw.si·fJIJ!J. ~Q s(j:IJ;) j15Jtir:.i<i>J e-~; a:. Jf~~l1: ,, r H•)n~, tte_p'"e.r ~Si !€I'!D.a 

cda .v.ilda. '''Jl : . ·r.) . 'f r·- ': il ) [.I "~ ,,. I) Jl .• -: I !ri .; 
?. Ne..,e:alljtQ õ. e.s-t. d~~ng";u-m.enno .d1zr,se!T:! ob;;eur&rJ de-; 

coro , cpw · ''rAr~ sr Ny ngrphtJ,s1 'l}h.(Jú~s_ • s(1e,.jq-~Je..r pe..d~4Q. " J Ãl 

pn~m~i~ao'Gle1'l'SÜ!),~OJ, til•nrrr··!lft~lt1 ~o<1~ l!ji.~dit~)jq.JJ.Qr ,á!sJ suas 

n!}f m phasJ j}de.tlnJ lil)JQ;rula:i las» 1?0x 'isA<ll<Pafll'i'íe& em fl.ru:>m srt!. 
melhante disse: "Em . qt~anf&1 'l)il:d<rH1.Qi , _á~:; nJj5Jnpluas" r&c: ! 
,r,'J ~a .. e;t;.Ll3!-~1m'lu:~, .;'aOGJiill~~-~e .l;l ,gQfltiO ·id'!J.deju,véftil elo 
a1.mo~ 1 E1qu~ s.or:~ enkão :a,plliflltaNerá-,1 cilf<bq:uaJ disse.{ate;m, 
m~J:01!lJtD@~.!IIttlll!i:L0s p.0,et~t~J OJ!Ít\mQS~IJG-ll·nciflL•noJ sel!l• Ba:s.,;} 
to r. ,Fi;cl:octj a JO~ prinilfit:ue1·ai ,,.gJov.JiY.Iitmi/;f3kfr' amu~1 l' &~· r c r; 



N ã.-·eSL' '14i 'â~ iU· 'p'IIc:>'a~ ôf e'pfliliei0' de l'e1J!l:ftfaflás; di

r~ã 'lll.Bili ' s'é' ,disse~e· àg~tdíls~:l é gü~·rdas·s~ 0 Ze?Jrzriía~as:.. pa.! 
rttJá'5 p~pi'io ~ 'êoítló'; ftiz ' "CiÜ:ftõ~g . . •;'• ' 1 ' ' '1• ': '' ' : 

~ "' i ·Nã> \~~ t Y -4!3' '1\Jl~~~ ,~ JF'Jarl'd;rl Í:irfilim~' 1 1Jltyrsset/ j 0ê ivarr'efi! 
dó! o ntgr~rpínlbO · i§~ ~<iharef sótcgltd'tls í'r &ê. ; Qül!m tànra 
J*YiVló' [tembf sé'tf~•fidfé>L'o jiJb-e'Hq 1 t6'ihláVà '--l!JÍÍy·~cé'Sj dãcY àÍf~ 
FÍb'":JA:>s'tialnào os·m~res:tS'@c'é~areiios! 'N1~&<é 'liFc"aBr i;t'fipfbpril!l 
dnde dizer que a nau ia vm·rendo ó!r-' m~hésl. 'Sé 'di-sis·ertJ 

ce'»til8u!lo ôíé. ·s1or~~clo1· d'i rrã··~o'rílío ·&bons ~n t~gos· p~e tas, 

qft!J!e •s~r~1savatW.h\ m'iáàfof::f" u'é :ea'Y-'fé1: i àjYpFrcá'naí&-d íibs 
i r ' n.~ \é " . . .. 

~élil.til>'if· eul•alO'Si r'e'tÍfos!; ·p6TC1tliér e> i1rrrrlam' ria a• çãb de fr5"-

soprar ou de cortar as ondas, a qual · nãó ~ai-éHi"as q'üT
lhar!f;• ànfe<:f, s-&ün'i't"atn ao• &d?',l• eí&aht ~q~e"ié'tíYó~trcar • 
. · . N á' ek· 4!4:, piirt~t'tdil'él<í>' 'o'·áfl 'lH s66~g'tl'd0i ' tliz ~·1lfue o' gã:.: 
do de Pro lheo se escoh'cle · 1'1.12§ Ja?k?~ri'á: 'nídid tfuâràdÍllls. ,1 
#q ú-t~ lia: u-ma· g·r.à'tl'd'ê' im'J1d0.f>'I'·icld:adff.,- porêliiê s6' ébm o 
dJ!áJt- l!Jf.'a,id é"·~úe SI:!- éscõ~défm tóst m0nJ.i:r~éc Jii~fin!10§. : 1-

N a est. 49 do mesmo canto õ'. Jia · thHa 1 ek~re~sãô 
bhm e l<I tnlffaJ e"[qffjlpróJ~Í'ia,Je· -\'efu~ á seHJ dWer' 'éjulé ' Úlys
s~ ttl:i~i~ --ó~ firall't~·,&urn: ltga.itfi'lS- ~ttvrttlf.s .c ~~t~p>pbn'i'ló qW~ 
p6i1 tCJI'á. .ér <fu'c fiarvr€ga'Val. D.elfté ,J'i:i':báltdoffé'f· cá'l\ áJ á'-r't
m':!tiJ · 'Vt>Ja:'oV€1!11ri~'s<Y ésm.•·çeirEfbl!ei estatfoi•àli.r , .... ,., ... _-., .:<:i 

:c Nra ~st.d~l3 ~ fa?:élh't<!i âo' séu· lH~H~ê tôdli ~médl'briltfa!J · 
do por ttma visão horr-0'i0st\Í,.'-tth!i'@t-uê i!l'i'.zenfd'ór: r ú P'egffflri 
rv t/i'OW cís1 f aracd.; ·levúnto.rvêJ a 11%s'ba r.("~ d~Tr,/ê lá ihpv e'r fal
l'átfiP.•" •8ê:· at ~·~~t'à"''ái.,Pegaxi!a\ 'á'S'ç·fa~:re~s ·,\ ·êóm'e> ' põtidé 

UlFysWll 'ê dtra El fatl!l-a ~" ~ JtWfilr.Mdo tim fi, ftrén ga~ ,' J·lft· q-ulé 
gâ'S'{L:hr.es·: eéíaa<âiàiS,; GlH~il;ls Clê''rwiri ' lwirnqO-iirihds:~ 
G~ '"' N:·~ · i!st\.,, 8:2 , :.. :t~lla.ntfó,· d~~ ..-co\nrHmq~'e'ilr&'i ~'tÍ<:f'h~~-Ot! i 

di:V.: :rr «' As~d1'bb~s0r aontelAteS!" na -be'lfÕftít·&q (!fnYNJ i:lftrMo 
li~&· ifd~;,\ 't 'olfrd"a aZ'flluJja:d}(J$\ •,3 ~a~a·; &o-m~t1SJ e' §0q•dmlbs~· 'l•en!r 

~ui~ imJfroplila á ' àlfl~àf(íé'la! f ~~ú'àl 5~1 eN'fi'á' béM:. em erre~ 
xn'asl·ou· rl }"m·plias~' · · · <';.· • 
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_·r ~ Np caMQ!. 6,. _. ~t. õ.l'lc1Ji? i~p.~om·h!tn~qte4.,,qJll~O sol 
cÇLl e2~obr~ 1 ~s. ;)~nenJfs ,, [.;·Y~}'·~Il}1~ çlize~ sQ_l?_~ -'"'"~ggy-ndo o r~
paro de Manuel Je Fari~ . e · Sctll..§a a- e§t~ _;gst~G~a_ , ~~~h 

. . 
1 ~ qi~;, ,t~~em .. : q'}-1 ~ .• 9~·~<?! SO~Ç . raqs, qf:m<;!M~~u~ ; [W'IJÍ,~Qntes, 
S1H~9 tYf:hi }á . 119}5l:!- ";v,i S;_t~ ~b ,pa:rte ~~.ai)r;a rd'QiiCp!• ... Nauow,~

Wt~q-'1).9 ç.>.l;>,re~ ~~p ~~rWC?P; t r~ !1 s.twn 0_1). p,pg%-1:\ (Q~! ,<ioy S_,;'\~.1:; 
bns ~ po n,cl:o .,c{e,sge.1: :o nd e'f'ha,v ira d•> ; r..ô r. ., 54_1./yi-;·"" ) ,. , ·oubitn qnde J"1 1""l 1 l a ''l ,~ t :::,r . ,.,4 ~ ~- " '· 'i'.("" .... t! .... ~ r.J1. fl .. , "t..· n 't .. l ' ~ 

l}a r:.i,,q _~ u§ar ~~cl.f!_iiçel<· (,\~r~·-,(1~ Hi u .~ n ~~ur ;:; :·· ..J,..,[, 
_~1 ;J · 'ti1a;.es. ~., 18~ : , c:-f.::i_'!-l CQl?J4ÇÇI'f. ·o! $pb. t;S,~fJ · li;'l.fe{lQ, e\j/i \ti'IJ.

(ªq i._,nc!Ji'f!pVpr,C(-}?J-1 pf:t,e.,q~a l~·, L\ç,c. ·, J;'Jst'ª-. í'l,/teb~q,;-r :t(j!)ldO rfi,ll~ 

j;~p ~djte,~spZ, ,é...o . l!l Hiq~ .q.b~urdo ,., f:J)l.cq\l~r Ro.GliªJ aíJnNn 

po,~ ~a ,pr;~ncip:ii:\_91-!· L.;r 1 h t r r..~. R~ .;nJ1o::> ~b ;JO :r;·:q ·:: 
••1.). N.<b <;~p,t . • , 7~) ~s}. ~9.J. CJ.iz ,q;'!li2Jr.O.mat.&1'éscb:q ;pom, Q 

s~~g;ue ,J~e. tlJllil · -~ái~at ·Q,u;e--.t~}P~lle.I;litf ~h_y.perbpJ.G . para 

agr~d:.tly f.1: 1 .{\l\.~~ote~JJI'~ :J ª'\' !-€>1ílgip'Qfl<,~f·:J ::1~ VJ!' ,,, ': r, 0 !; 

o mvlj ~Pl;2'~9t& ~:s-:~ ~J Jl.J'b iSilfl1J3Jil.~f:! , ~a'lifl~r,qs ., np · tft qlP:Q .Je 
U1y.~sç~ 1 .i·Ril· f9,i-·4((l'.<)h)·id.Q> , [ICi>l( , ~gno_rou •Q•tpàel_a a~f i_n,~h 
gn~<J.s., pa. .... rn,.iliQia <"'fesr:a .'"' • (: n •::. 1 • •h Cl" • :, 1 -... "'-· . .~ 1 T .... ~~~ :..s o ....,... 

• J! T N ,Sl11eft. , ~;8 . qá , ~Q; :uie·le~,[irfs-),r.umeff;litoJ Q~llkr:>O o ~pi 
·- \ \ • j 

!Jb,~Jo J.~e r~o·rrtgl, . :ê!f,yez'!~o ~d-a); J he )O}rl.ej!Jiiial~ Su pp'ilie l,.am::: 
b.eTl}; yJ.n~a. p<j!,rtavfi1qiJ;o,s!Jg"yr(h le logo,.; líllli .estaqd:'a s~tg .uinte; 

a faz firme e po.S:stimt~~ c:ft.•iadlar · <!JlU~. aJ e~,~ )leparo,~e;possa 

<,~~rH 4]+1 .~~ç t.j çlg j f~ ·o_p{v.e1i:( aQ: po;e,ta ., ~ipo( se,n ti~lo JD!a..tural 

~.f1Jll prre qa : 'lill'l.:.ª'; f(>.T&le t ~0FJ.· t•:adi~g~0~nor! oi.l~ ' .:1: ; ; . '1 :Jf{ • r 
\1.)\_~W\a ,e.s:t . . .1 lbt ohn m:a . €0"rn ,gna" ~~~.\\.bs:úr~~ a.J -~ mj qa_l;lar, 

V~;.n?b._r;y. s~pt~Zttllljg.údr:t,Lakrha :_ .l}o· C$Drp.o .!;.e I:JíiU~it·o ID$3.!19$. 

!Il.JfrtpJ, nã9 s~ . p9dp 1 çlav, , ~e!IBJ gra·nq€!Jéiífjg \!UJ.•.J!í!\1 §!pÜlHtlro 

Na ~s~. 1 •130r, n~Í!Hª\QclQ7~ iJ.l•J!m,•CJlJ?~~00!1n:liz ::.0 J(~.A.ç.ou~ 

ta1?,(Ço ,rc~'a pl'I!-;~.J lityt.t~l,yo .pim~, n~:s ! [<g7).e a f)Ja.it" rru~rLe_ando 
Q,l·a~r{a'l)'l.~{'let,~ {)~?J>ójs.~de ':)IJI;.i'>M'-· :d~ \ Vt);J:.bQ,ago#çz~~: ,:_ c0ot.li;:!f . 

~~!zr se- , él!JL clizer que rro ;.á r_ ~t fl_ndam'eJPJ.~ · líÓ.. •m ~n-eava;-S ~ p0~-,; 

que se_ elka ~çov;4q'lt_~, rç~~q; s
1
e\ in~~·.l.~ ÇJotn ~rqnd-Jl·rà ?i: ' 

Na est. 137 diz; " Tra'» de o·uro OafMf11!il JeJyttbido~.cJa 
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11isseir(l." ~~ e~:rP .cln.re, poxqtt.e a· vizeirn. é que se ergue 

no.3el!mo., e não_ O•"etrno na.;vize!r-a. 
' - , 
,;) ~ó caa't. r.9.!;est. ~ .. ha tim,a.o grande -contradicção di-

Ztl!cJo ,p J}J,0t:t~ , JÍ}Ue <F sol ~' Íllilha no. SeU Cà?' TO . ve[Ó'!.' e; a 
par_so.fle.ntq. ·Não st!·bwmor.se .~oJ>sà · uniu ·UJ.' 'elociÇaGie d0 

-Cktitrb <J0iffi O vaga r0sq moyim€1'1\tO dos cava1l<D$ >,<j1.0J ·sol. : ·. 

-:.JIH N~ es•t. ;7I di~z, q.ue Gorgorif sóhara ;ograve loro, 
~, cleixa,ya o~c~wro em ;qJ.te<v)inha; Não sei co.m0 JD0.Ssli con-'

:\tÍf, a .lm·p'Jo epite:t:0. <l,~ ,gmve. é:~O, que : lhe detam .0s ~nti"

(g'0!i.fil.<'-eta~ foi' 0 dc;:, Jlexilep .~lndans., .. Jánex~·- solutum; sM;ic ~ 

tum, ·nod6St41'i't ·&c..; ,·-·ri ·,e,;_.,; • ··c; !.t., rrr. 

Na est. 10~ diz. "Fa'!.enclo :ele hcnríens .t?iVOS"VÍ'IIO.mM

. 'PO. ]J: .EOl' . COnla .da ,}p~erÍbanJthÍlese m:q se super.fll!l>a1mente 

homens> v·Ítlfoi_, basA!'lnllo ,cbizer hQrnefY~-s.· ,1 í. ;• . ,, . ,_ 

'llJ--NoH.:$lnft. lO._esJ: . · 1_4,_djp, qull.e>á r• l;fsta.1ille. u-ns; cail:>ellos 

J.oür!'>( ol·~uro .. lll.e ._el!llflad.CD.;,jjeu~e· <!0rrjdo sem aor ftea ama.,. 
r.ello. ·i ~Uio ..: D€p~r.ain,0_S; Jem ,~n·a•is rde_ um,a..~:pu<'lriJ.idade, .q.l!ie 

se :nduenn fóS le:~ c_o-ReeÍlto';11[llll-St·5.6 ~m , clti'Zer qué o _eum .fi"' 
ca!r(j{n·TMllrc!Jlo ,, c.einp se 1elle teria >cruha co-r · a não esVar en~ 
fiárlio.r o .. ~·· i';·· ·. \: J~ ;~.i ~ ' r : -" ~ l ·r').\.') (";;. L ; , .. , 

: ~~. ,JN' a: est•. f>Q!_Jiz.' ,~E's. -a1farige ,nú, Í<l!Ué tanL01 sangue 

héiJe, Suuímal~ente·lim.w:r<ilp~riol , ,(DOFnão dizer :art..t;e -vidis

siJililo · ,:~ está aqu-i 'o '!e:rb.o -- bebe?t·, djráqa•ké o poeta que 'for 
dbr>m.áis ~e.prruva.itlo;go:;,lío. ~.l1 ,lcl • u·,·, :. o ·u ~' :..) . r:r 

oC ·1HiNá\_esl. í84 diz ·. <g_UC_' a's es@aclas0 Côrn~JO? fortissimOS' 

gotpes' es'favam f~ila.ónm'fios ·serras> de. .e.mbotadcis.: Estê 
emb,@[acl;as· é •aq I!II ifm pr.<2:]JriO , Jiemdo .-d itÓfa:n tes , 1 ·q•\ãe esta

v;alffil $e7'rns, porqile; espaua~ e.mbotada é a•,qu~ ·,'liun:kamen': 

l!e.peuüeo .o fi0l i,e · <i> es1ar ·féita seh~a .é líl'ltl!l'itodmaiisf. pÇ>rqué
val.q mesmo· q;tle. gé!_stada:; ; e.:quebráda nb fer.ro. :- : . '.e 

, '. !Creia o ldl0.r que oul!Jró.s,J nNhJ.tos . r~Ji>aros· se · poderiiun~ 

fa~er a esta repop€at; ,SI{melhanLcs aosr·an let>:eclen.tes.ç rrrrnrs 

basUN·ã<:> éstJs pa1ra conheoc11 o es<nipJor · p rinci:püinlte~~q' 



· su)DlillO-cuiJ·aclo;· ~u'ê é -f>J'€'G~o- ~o ~r'e-velt';r eríot lp &<z::u·, b~m 
os termos, os epitheL<J>l3l~ t. 'f! la s< •exp'fes>sc9·es;,ú cl.€1 q l1l'e1ld!:sati'-; 

-pil'~a> ':I:!lãiiÍhoalriJ}.:cnL.imêropnie!llá<les 1 !e· a!'>~ud!oo ·; F6i Ga
it&nel. Rh~r i rt:n à:e ~a s•!}w •. 111fmui .f!~~-ri pt m·•; de -. gY.al&~e :. me~éX'ifl. 

•J.!JÚie nÍilo ',• r er't®'ll1u ,t mid-oJ CJ}R•NWÍC'OU. rtgn ()a$'. V6Z'ô!s:em'~~~n,o q il'ê 

foi .o .emfJllcl!llb.b1Jala sua p'el'lllll'lll! •e <Jtl<el . seria eso:•lll!llp td0'S'a: .. 

m:e:n'te:: re't'Í'sta pmrJJ:r)ll~ <~ ;e j)'O'F seus•aqJ.i.gbsJ Mà:s • quê mui-

1:0• ~dlfz~'J11!1 ll!lfre~~e reaso l,~ ~r.illhlcrs·. J~ra ii::. IseV'<'fi<D'sj caMssi1lferi'l. 
t..ie'll> :e.rrJlos L'lll1l'l', esdiptor; IÍossm dm .!jeg-tl!fild'a ·<!:h'lsse1r1 s~ .ta:rftL 

.b~t.N ~s vrêzés· dpq;m,rram· os 1da .prim•idraJ oJld~ih ~- .c-a;l<lli.J'l(Q],~. 

em muitas impropriedades do me~mo g..e:nei'01Hies5'a.\S 1 ·qtfê 
se censcrmm: :na.Jf,Jl~Ys\;e'll\? •'' 1 · ; :.. .- :i' • . O f • k.' • • 

; · ·· FI!lro:•"elfl,ittlim [lhG>S'eguem · elil:eliQ< !fal~aràa em C'amõ·es 
muitos exemplos q u.e. Jíl1'0'IIehll es•lfa ~'etda<tle• ? Goa!lieRFser. GS 

q•ti~ .1l!íoodes'<!:o%rio lignaow :G:aicêzj F.éirreirlt e;m•seus>'Com

men t< n-10;;, ··e nã:o se (l:esprez:e· t~nlJib'iblt -a"Mamrel <le E~ 
r,iittl' e.Siblti$S<Í ~ ·pa~~aGfa~ se1!1-t~patixonaà<i\isimer.defeisór- -B0r 
ve.n t uta V ieira , 0'!Íao'lll•l0 Ü!a· P~Witt<ll'mt~,-',- eieg;oooid·.et ;pa::

rev:r 1.d!a su.a. Júllg.ua, I nã:0 ch-a:mba' i:m'}!Jfüpl~ilffm,pl'lie D(!:nt\'@m', 

~ . pa g. 1_65 Conúclia á Historia de José ? Tal não hra\vli>"a 
de d:izervsa n€fl'eetllis,s~ mlill ~i-goJI®:sa sigJiit:lda§.a:o . <!lre:c@JI~edia; 

I-líl as; s~rgiwio J&Üs <Wmirt'0s d~ ·, :ijce·s·wan'h a1 _,r • <lJ.Illle" 1 cf6 1 til:es'~Hi~~ 

1l<!llrtÍ~.liS ' :font1::.~w'a rn :il.tlril1p ?.opri• ~rr.re.hée <!Olf!!1.eclia's. 1,@ l'liesm<!lllDÓ• 

me Já o Jito classico á resurreig:â'te Lil}e- :Ghni's·tp ·,o ;diaendo 
norrto:ni . 4\ pngr, . 39Gr. :,"JTâu tor.agi'C&s :; damio-: iste))jo1l(i/.m os 
elews pr~-ilui'lf@ÍJ• .a-c'l:às_ G.n·orpem:;ii:c,ws-: de~'i>à·fcyr.YI!.om · €m n:ul4& ,,~ 

Aq~ti aril~~< élmai IDO'barwei!J , , (!!l:d.ig.na<<Ile nepsu~Fa>. •aí ; iDu>pre': 

pni.-ecl!arl.e1 cihaépac].atvru "Gbmedhv. ' 1igulflmen.te·.nç mesmo. tJcMm•, 

4-.• pu-g! ~9i&. ohntÍl'<DlW wagit!llln·Ieditmt<!Yó'a'o: rvlipi~ de JiSátate) .e 

isto pela Jta;r.ãô de rról!llbú , n~m flmllriO:g;r~ .· file es1trlil" ct.1tDq:u€n~ 

tiesiinó>laome.m· ;.tg'lle•talmJt(!).' .cuiclJaww.em 'Íi<:Ül·at cQJin à;maü 

esc1 u RUlosétl1JD1'<l>priedade ,- ti.vésse ·presérut~ ~·a .m:em-o:ni:& rõ. 
qu e<\ l.d.iiz; nsobre tragico.mredia~ o·, seu _- ~wd.~r~ .Belá0J; ,com~ 



met~J,alido. a1 ~t!:"ne_c'a 'E~m~g'io~, "ce:rt(,) · ~§W~ )' ~liPe" -~.Ü'iQ'Itt!!iá" 

ria de Lal vocabulo, mas sim do de tmgedia. P@}:€\all ~ 
tas chl!llrpmo pllie):d:ade·s •j olg :fd éVMo ·a ~ rii:~~ . p.t~d.;étlé>é ~~m pa
rlirla~s.· '€u lllG as" <llei 'c Immratt !í. Saírtissilmo•'t I<ihidw~r!lHwntvi .. 
'Mif6J DiV~im.d J;l • e gentilkairil em(·á! ·ti m : s'tWa'~ m'.l~ V'i~ <f.!s~~ 1fe!:ÍM r-

l .\2w:pag.rds: ... í •• _~;' '_;- l. :, • r\1)•' J: ' l) _,;_ 

., l~l 'iU Ril• gm.rlcine:'; esdti;pt;br -derS!tíe s'6!ct!i•}G> ilgwe.i fu~ b (}f:HÇJ.• ·i!j 
lingua portugl!leza, não ol!Jstante a espe~ilal t li~Sl,lri l qtru ' uic:. 
lilfJa ~e - V i:eü:a.; <j:sGr®~ellJ. - ~~rm hlem· )Jpol<fgia é)~ tifijensa, 

n~Ó rre:p-aira:rÍ<IlkD' -09' pleQti-.tSlní~J ' ei (jl '~turif{ l_Íi~élcw1·a 'Oldia~· 
manty 'nrifixa: 3id:vei<tindo .ltálitrl ptrtlpt.:iél!llá'.cllé.: Pm~ruJá·t!>-s rA o c:... 

tores desta clnsse defelmh~-0~ 1HoJfareio r mcr.tj'UlCII!Ulôg_we ~oJ11lnh 

d0rrmitat · H6bn~'lítsr ; e: si t>V:a -tà·in b'tÚi1\ e·S<I181 de(t5nJsuvao j nsi

ghel J::lc~<wLm.Frei:te 1" j.foli c:a.h.i r t#J'!11 ' i1<fcl~Piàda~l!fta , dté ·dizeor 
mitdim1 aclllfõ.li!l.M:pt âa tEbà"VéJ'ç'IDJ '/!l(J) p~l@ & <fJ. · 

'-)tlL •! ..... : .~ . r:... 'J~l n;.;, ,·f, ()f-n~f1 ·J''q~d J n 

-!jJ; 'f{ 

n 

c 
'I'. 

si>~re ·;n~tiios -J'ocãb;tld~ /que preseni:eméJiie -'s~náo 
') · ~ J_ ~' 1

- ; ~ ( • _ ~~ Offl ... ' ( 

' adrni'ttem em estilo magnifico , e sublime"' . rn,as . . . 
··' ~ó n_or:.fJpniJ~lf~,,_. ,com(i{;.o, ouJ,oço~o. cfg. :, . . ' 
~ . • L," J, 'I [: ' rq ) '\. • 'l I I, ' : '' U • 

· k.: alisfazendo a~ que prom.(..-'tt~Ü1Õs na ~efl~:cilo .dnteoe
del'li1le 7 tnn(ÇIIll.ID<JlYI'lirmeN:to do cop·si:Jilho·, dX!>' cl'i'qc!J)• n:oss"o-ami

fj<D:, :fiall'emG>s umt c-atail@g.Q> dl~J cli~·tutsos . Mrm0'S.,_ que: ·h~je 

n~ó , admi>Lt~m; os-• cniilfirc(i)S• emLdisnurs·OJ g!fave ,w ·e< en·nta::i;oi~ 

não obstanfbe· t:erâa m~titJqs:, d~hles a se.u far:v.or• 051 me:fhor.es. 
" ' 

te»tl\ls[ dar.lin'g.ua-. l!londe- €',é .:vê: o cq;uaríl<D pode' <;j· u1so nas 

lin.g:uas! viwas1,. o:omoí·b-emi pomderou H(j)raci:d Jil<a> s.UIIaJ }fi<D'êe,. 
treu7''" :cttd{jntq:'l.u:i ,,·;.q,ure mllflnltc, $i~tt.t i!wJhon01re; vox:€'07!>ulai; 



si volel;,'l,PSJ(s .; quem pc_nes .ar..biti:Vlt't;t est ., etj1hs, êt ._nor.rma 
loquendiii 1,i'h···~ ,·, '. ·[, ,.i ·. . 0 ::,': .'1 

._ •; AbaZ.m·; po~Jugih, ou •retirar-se pal.Íaoutra )terrai, ,s6 

se djz~ .~:m_ 'estHo1jocq~o ,- nãó-:d'bSJilante ' 1ter sido :Usado ' no 

~er·io pel9s !J-O,SSQS._. bons llntjg;os. Em\fras~ m;.ilitàr \ é (que 
se pode dizer abalmt o. exercito, isto é, levantou o ~am;. 

po ,- com0 ~diss~p:6l;i,to na M'-o11. L~sit .• 1''cMandou abalar 

os, b~t_qlh~e?~>, . &q. 'l: · L .:.J • , , • • ," _p,·· ":>~;' t 

.. -•ewA..bah·Qa1· .t2m nJguerm' ,o.u com·, alguma· co usa,, não 

quérem os trJtk\!s ;· <!!iile. tenha-}lQj~.-ús~{ , .,seMio como tex~ 

mo _tna·dtimo. ·-l, QLiJandt>,,Ji0 despedi1 de· si. ,ós. bateís,.:, .quiz 

,;balrbaro..''· Barros DeçacJ. \'2. pag~ 136.J .. ;;-r·' ·! , . CJ 

, . .Abownh€1/f' p<iH c~et·r.áhir; ,de ·qu·e ,us0u D. F.ranc~sco 

Mánuel, h0j_ç;J s6 1q,uenem que, t.el!.l}:m wio·,·em estilo tal, 

como o da Carta ele G'uia de Ca:;a.elos do ·mes.f.no A~ctor .. 
não obstante usa-lo diversas vezes Vieira em seus sermões. 

Acabado po.r j1·aco, ~u_f!eóilitado de for<; as por cau
EU de doenga, s6 tem bom uso em discurso familiar, não 

obstante usa-lo mil _vez0s -Fr.,.L'[ljzr.der Sousa. 
~ :, ... ~d . •I ..fi fl . 

Achegas por·k onvemencws, posloque seja de Barros 

na Decad. \2, pag. 33. serv~ &6 hoje em estilo familiar. 
Q,\)~· ... n ~'"ss .4, .. ..,.'. :.~~"\ . '.!'. ~ . 1' ~ ·., 0'!Y \Kl' •. c; ;.,\_" ~ · .,, . 
V mesmo ,cuzemos na sJ;gnrfica<_;ao . ~e wt~.xiho, ~occprro, 

':', o1> Q; ' ,<, ~ l? ~ , 'J, SS~' . . ~~~ C\' ~ '.> W ., ~H.\ >1· 
apbua <::<.C. •• ~ .. . • 

'\ )_n~ • n• ''' 1 'filo ,,,r •r• IH\ \- r·\:,; Acinpe ,. uu· orno ' a'< ve~Ul , ' ou· co_mo nome; pouco 

uso poue ter hoje em estilo oralorio, postoque se ache 

mai.s: rtle u1n.a fiv~z em Nieil::a.1.:. ·· i • , 

·A c_oss.a11· .p.àr_.pe?·seg;~Lir• :, Jefn ma•is ·Js~?. , appli.c~nd:cr--.o 

n ;~ff,ras ,,. <1ue; ~ ,bpme-ns' ípos!toque r se .aeh.e ;em algwns ,,rua-,;. 
1(igbs·JIC_Q.ssÍtc{o da fortt u na~ f da.s1 tr~·buWa';SÕes ,. do·s inimigos 
&.C! • iEor.eiDJ acas.saclJJt"~- por ifJe•rseguid@r não se 1driz..' _ ~r 

.• Act~wii'o pona.tJe~6o ::h algurba €®usa não ' se :d.i~n erri 

nenbu.:I.'E esitilCii, porque não ·seJhe•aéha .e.xem;plo'.t Em•seri

tido Jeremc. é que 1tem uso, l)ilas ,a,s1gni{wfl.'gão é.:di;versâ; 
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r-r r .,-:Adega, , que -se -lê. em algu·n·s . Se~:'?cina-rios' , •traM•I!lzin'

do-se (!) .cet'la:_ vinar'iu . dos···cfinlqres', nã0i sb acl•mitte •. em mi's
oürso, 0patori®. • Os cultes trs·a.m d_e•alglllmá cirp:11Fnh:~cuç;ão. 
_., c::·Adject?:vm·• p01' cdstuml.il.r.:rse •nãotse ;ll)eve usar, nsemãp 

E qiUando m•ui•tG>l ;no .esdlo ;f;fi.mwJ.irar • Gomo-tteY.mcD gram

malical,. signifieancfo' concordm·'l Hã:d:l potile lniv€'1" cl\Usida 

noseuuso. . <),;~·,·: ·t l 

•• n~ Afp.roen-se,JpOr C(i)~·tÚn'l!ffil.iiS(!!i [ê:Jtel';ffiQ p0JDiUJar·, e 'es cri
!io~s . não.q~1er~·m' hoje usa-Ió em comRosiçã.o g:ra,•e sc.b,eni 

que tenha muitos exemplos em Fr. Luiz de .Sousa'. ·.o 

·_'i ':Ajigu2·ado: pes-s-oa c.The~mr af.l•g·Uíuicl.rui\E' m •'llito •pmprio 

ç:lo:faUqr fainiliar . .Enndiisclirs(,') ,dre:maiorc•1oquenci<a g'l!l•e

rem que se dig.a ,('pe·ssoa ,tlécboa v?g·ura : .~xrParec:c.:.P,os ·de:-~ 

masiaclo escruplilo;;•pos.tctqllllCJ s61•lili I achamos .eJ,erhplo na 

Ce.rte na• Aldca llialog: H:, ..,pag. ~il 9. :Rpi , ,,._i~~u-amã~ 

o podcm®s fdes€obrin · -~ ·_,_ .· .n::J 'l :.- .j .~,;) • ,,J 
-r_•J~>A.Jioge l~por. iOppressao .não. 'lem ;.J} Iuso,·;".J:que -tem 0.!s.e~n 

cpn t r.a.ri o-.desaj0go • . !ll m o br'as' f~1 m iil i a.res , ~admi Uef se.ú ;om 

os ex·emplosr de Chag:c'lls ·e1n muitos ilog·a~es. "r, ·-«·;_, 
. " :Ljg{l!J;'r.m:~ f10Í. pegaml bern., óu .p0r.'fu1:ffar· não ·é · termo 

G,ra~oTie: ; :s6 si~ qlil;:md@~ s·e a•p,pHca:.:a a.ve :cae rh.pjna,, J_F>.OJ'

ql!l.€ ·éntlfão ·é .pr@p iÍÜs~ina® assim c<JJmo'.'e1111J9'olgaT~ S)'). cl\,:u<, .. 
· Agoctcenta [terra] mel•hor se1'á di~e1u <leahttmida n~ 

tu.re%aJ; pór. não-!U:,;ar,1d·e mJ11 tenho ·1que. é hoj'e rNÕpmlar, 

Sl7 bem -o, il:Jào ena 110 rse-cu}o1passado. ~1 .h D ,,_. {. 1 c; 

:1 ..AgoadiJi> :- .gosTti0 a.g_oa-do: não ,é fra:sen .lé Grau.Ç>{: Ape

n as hqj(ed e s®ffié -~OJ .:livt-0 .FJ(}minio .. ,sób'f"'et..[l' J!m,ifUira: d e 

An L .O a1io· iol.e·, Sousa • <ilr~t ' · Max:ed~j r,; q tl'e ·usoui~ desta ."lr.q e ta•T 0.ua, 
n_;ii pag. 69, e 177. . , , ,, .l ·. ,. JJr, IJO " ',r,[_ 

:J.lAgmaiuar. nãO.teni tai'lta nobre~a'; e0mo' tem~g;onia, 

t ermo ·qlll,e uão desprezu. ., estilcu gJ;à .ve. :No iamilinr. · tern 1 

bom us0 a ·ago.nia'l', ngoniár:se. ,~e\ ag·qniaido•. 

" .Ag~~antar por 'Vencer ·cami,nhÇ~, <iHl poder ü@m ' alg.u·· 



lQil \Cld.f!fl:ul_ct:a4f:!. ·!6. P.r1t?tafora. puQl:ilde·, .S6,4 wop1·:i-o. como 
tel'<alO .n;tutioG~ .~ Errc&~ ~){j}.l~ IDA·c.mi.mo'iam >agi~\:nt&9·.;~ c.•f> 

.o·; :w1jtu$ffft .p9.J ~{:!ft.CQ~'O ,r)e ~~,xjljQ.;<..é 'té)'m~ · d·e ,qlllle :não 

q»~f:tlll\: usaJ· os·ó.:nt:dPr.e'.s- •nimi-awente es:arupulosGJ.S , . resP-r· 

vancl~-o . só; parar '.discufSd>,• ili;;itmiai~rJ, ' ape~r;ar cle ,Jnfi rii1p§ 
exém1plos dos melhorés: Clásf!ieP>s. 'Hnno.s a ~stes b 'ii.ioos 
por excessivos. . , . u 1, · 

- 1 · ,Alagame'n'tte p 'postpq,~te .se _.a"be em OlflUOFes · P,~ secu· 

lo ·Jp'assado ' '! os:p o-'presente dizem i'f!-undaç~e. ;.lOW rcheia . ~ 
oualfal1Viâ0. . . J.JX.IJ._ •J u')~' 1 ~>. p 

.q .A/ar · .p>Or ' adiaOiJbar.r~.eheril J fortu-na é um exc€llcnte 

velll;>o metafpDico·," itsadO: por• Y iei!1•a . iió .torii i 7,, pag~ r ~D'Íii 

más iliwje.:tem inrais, us~. noJestilo famà(liar ·. ~;L. ''l )'{ 

, · • 4 lbengar l...-no· estil0i gt:aveL~tc:m.. , ps.o ,hop2iledar • Alb·ert.J. 

gtJr~a . ~<iÍr 'h@stpédarriá· é cRl'\e e.s!tá i!lLeüiámenté 1anti(_)uadá. 
Alcouce casa de alcouce. Assirn ·lci:ham·a..Vam. sem: f!S

cr.upulo. os nossqs, antigos om<fures···ás ca11as ,- que d,ãJ<? com
modos, para eomm-erb,ios ,IasciNbs._ II.oje ~'m cliscurso·: g:ta'-l 

ve foge-se de ,fl'DCl.l!l;.l,UlC.Í:Bir .este :termo por seb JilOp\llnr . . , .' 

.1 .Alc&'f-itei·re·.:· c(?Jl1Mnuitq decOliQ; f1e1egancí'al lhe cha

mou o Fadre Elu•btlau, torpe: -1nedíaneiro ,., 'e i'ninistro •. in=> 

fame da lu-x'!Jf<Xict .alheia • . (!:koradi1Yr ,poder-á ;descc$lí>rir ol'P 
t ra seme}ban•te CÍtllCtiiD<l@eUÇãó~. i ,11 'I r, 

' A,Wg1'â!J!. ~f liUtnor ale.f§te ,, ,e r13pentino;. nã:q tem lo
gar boj e em discurso óratorio cO> mo a 1tem nôufamiliar . . 

' AleYáP. ;. t€.m,se por pala~ra poputlm: , e llllfil0. qaerem 

0.s cri•t:ice~s' im p~r1linentes que se use clella em. estiíJo ma'
§lllliflieo; 1~astand(!l que;,se diga. acllaqtiiJe llie meJílillht<!lS alei· 

jado;;, ou outra semelhante frase. '• ; 1 

Alfw..,ia. :· s.eFve pará: o estilo fnmilián c&m ~ exem

plo- d_e CbEI!g.as nas, .Ca,rtas ·tom. ~-. , pag. ~4, ; 1~wnum>is.: 

sâo para o fo·reas.€,. e· kiberdade pa~1a .o o•i·a(t~H'io. - · 1 

.dlp.OJrcas.'é_ ·tcnmno, que Já não :-~·dmi.tlre o . estilo gra-
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,._e ,, -n~,q. qJ:?stap; e t~r usª~Q , ~lA~. ,o J>~~m, VjEJim oo tomi·t - ' 
7. n. 168; porque no seu tempo não causavam rpJ1j~.9? 

p~~~ v,r~s l:!- 'na;uí;~1a, Q.'\].,6 hsj13 qg~a!Jl ~Q!lH~al~<JY.ff3ê ~{mia

me~~t\ · fl~lif~çlg§. · ·, :\ · ;! i r· . :loO! 'U '·, _, , 

· -. ;A.Urn 1/(mo/ p.or q}~g;, ·-~ t,c:n·JUo' f.>r9N<Jf bi:StJ', CiJUe só, 

te1p 9Pru .~.so,.ei!J ~·iw~u~9 f9-lJ1ilia~;, :\9P f?F!t ; ~1Í.:f~or.iil:, ; c~ ijjl.· 
o exemplo de Brito na Mon. LusH~·:.. t((>rp, ' l; tpf.lg t..lO• q.qJ,,f3 ; 

.IA'~'!JOê"'TftiiP ~ ~ {J'fll{fTmr l/Pl' pr~Q, ~~pr<§~c{evt, -$il.o vó
ç;Ü>il!lo~, gu~ 1t~m qJg~~-a , JiiP.i~e~l:). l\ s0J,fi-ppJic.&ndP,s~ :;~. 

em9f!.fi3~Çª9' ~em Jt!fqla ~· ~r..opJiC:Jqaçl'e.. r ' i- > _ 
I 

·• , 4_rnlg${.\ /.1~0 é, 'boj,~ -~~€QfQSQ, ~~rYtÍffiQ·J'l~ ~!:}~te ter-

lJl9~;~qra ·, ~i~JiQ~F ~Fpi~al'}.~ ~§>~ . !Jl'\u~her ,_ diJ!{:)J!!~~ · :v ._, g,;, 

Pedro é amigo de. Ma.t'Íil # 1 ts·\o: é·, ten:uiª~I.\ etlfl: .R>iJil.c{llni 
amiíi.ª'de. ( " .... 

~t~-,í#,Q.., . p,o~ hgl,l!~II! , d._e .~ §r~·Yi§sirrm estat~lr~ª-· só fiem_ 
bom lagar em estilo jocosÇl, 13\l :. fªl:PilitH: ; ~ é jtJ~tame.a· 

tQ gepcsu.r?.<ie , .1\'ta!.it~.~l Tl!~mt>z . Q.~ ~_;~.~.;;ar geste \~r~nQ. em 

u-!Jil p,,o.e~~~ JV ~jg.t~IP! ' ii/!ta' IQS\.l.ílli\m! 'Li'X ,; ~O .. e§t, · 90~ 
, L{'fl.Hg7f..e.lhas. P9J! ootig~~i~ª@.e~ -, poP.Çbque sejª rYelt:&

bulo usado muitas ve:es por Fr.' Luiz de S0u.~ÇJ;;~, e Fr-. 

J}erp~f4~ Çl.~) ~~·j<t~, 4~a,-!;e rflOje. .s<$. ,e$• diseí,l(~~ fatniliar, 

G· jÇC9#?_.' r lo • r ·- 1 

,,.,_:(.lp.alf1v1·ÇLqa, ª- ça~\Jtf. · .W ~Ais. \lJi;~Çl'A ~m e..s~i~~ gta \l~ 
dizer-se cont;atada , ou conce1·tcgj~ ~ qqn]!º d.irziq,líl1 os. p§sr-· 

aq~ Ç}ps,ft~sqs., Ço.~ ·~u_c;l,_~,fª'U&~<d.o d~ l@,Mlh:~r in{e:dqr não 
dtA \]ic;l~r~l\l'J~~~ Q..izer 'Otp,(f!,lg.vfa.it(Ju, ·~~· ap«~~v.r.q,,r .. s.l'!. . • , 

-(/p{JJr;.ha,rr em ~~g:um;'ª!i ap~e~gõ~s .le!Jl . \!>:~tl-1'-eZa. Não. 
é elegante dizer apanhar flores, mas sim colh.~:; a:pfln~~-l'

~g9~a ~qus,a a. ·~l~l:J.e~, UJ,llo~ !lim t,i?'tW· ~ ~p~~h~r- n.o ar

g\JiljllerttP, ~.as, ~t_m eQ'I'IIVG:neqr · &,~. 

Apiadar por n.Hi>v.er ~ p,iecl~qe ,; 15gn~q ~~;! OgmÕ/3!1 ~. 

~ch>,g:. 5~ ~st. ~~. , , e qpiadar-s.er p9~· •CfM'lpad_eç:~F-~~, sen

qo, c1ct tpuqs Qs1 Otlas,s.:i,q!i),s, \lOjt; nfiQ tem; 1..\SOqsenl\o em es,- , 
I 
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'iJ. f 'l' ' • d "' 'J"f . ~ o.t-. ·•"-'i ~ > ' '1' ~~~r ,.._ 1FI1 <!) ~ lflrtl Ial': ' aput m·vu'tn i::toen'te ~· JSEO 'e 1~ J· 1= ()\ ahm~n·-' 

tando. ' r '1. t;,L nt,l <lCjrrJ'JJ lJ r• '•rp·:nq ;8f'f . d, 

-J;;' 1J1pedt'e~e·r ••e pod•fi'e Lnlã0 lsãtP ~ern\J'os 1lpr0lr'>'fi'e>s E(l"à1 eieq 
gancia' oratoria. Deve -se dizer oo1·rompe·r~se e "cbr;7.~plo / . 

, .... '.0ran%et• já se nãd•diZ: ~o <estilo em g ue õ di'Sse V i~i
ra, tom. 3 . . íJa·g. 108 :' 1 (, F'ez\rm! grdrtd'e ' ai anl;.el · c.ie to
dris·:as sÚas ""Yirtudés'" &cl/' no { :uuli1 ··L< i •• ~>.t.' o 

' :.11n:m•; por •perder o tino "'óu 1j)M'mar; (send0 1U'e ~r i ei

ra no ·tom:4: 'pag. 3'49.l-; ,t. irrã!a ql1-i1z ' Ú· usoolqué'tse .s~g\.tissel 
a este Classico, usando~·~éJ;d'õ• estilo dé lque ielle _·usóu .' TI:) 

- J Arrénegã1·, . ôu·t por . dj)('ls&Jutólf.~ ~a Relígiao J·nou por 

teT gmnde raiva: ;r···d~lfí0r !'(~et'csteW ' ' il s'0; h'0 ie§;Lilo [.ihfil1m~•/ 
[ou quan!ío rrtiQi.td rnedió]:.Jpóde rt~~~ ( so/JJ nci 1 : .. ';bc; f 

A?·?·olé em sentido meta(~rico; v. g. arrotai ifidíflJ.. 
guia, · sciêacià, · animo &c: 1flã'01)s -tlJéve ftliz'E!f! seii•ã0 ;no es

ti•lo comico2, 'sa;ti!t•icÓ ' õu jóc::oso. -r ··r. Jiil.'" !119 "J1!i}O mod 

rr. ' :Artufaélo 6 (!Jff''i'qijeb-sen,•nfi . ~ ,o :ejüé C:o~•· u'Slã si'P Bá'f.roV 

na r>ecad. 1'. •pag~ 94 col'! 4 J , ':ím n'ã.Edé~ logalt ' €r'.à . es' 
crip'tura; grave1• Serrem •p.:'l>t·à ·u;"à€5miill>; é ·pà'f11 ~s 1Üiscur
sos fami_liailes:• ' I _..'1 ,., { ~l.,J'/ er:JÜ!f o' ~••J · l r.; 

. Assa'Yifhá:d,o ' e a'S'san/haf'jHprf>r:-~nJw·eiYi'dÓ· é rênJ'lir'(fcer ~ 

não se admiltem hoje em estilo m·atorio, Lomandô-se'.l êirí 

sjgniflCaÇã(;) metafÓrica.<ÜAppitMd0s·rest~s ·ter·mos'·'à fera, 
pod'efão Uet~ [0gar···p·wpdo .. \ 'Jr<o·,!) ~~''ll"l • o::> st-'l"':i_ 

A ssa1· ·e -assarmi!J' s'ã:oclfe:P.r:tÍós'' qu'e'~nâ101Írln-n't:ê'hl< r á ·gfif-::
vidade da lingua-g-em\ t-a~óriá · ~ e h<»j'e'r u·m <h:~tt'ci' '' p~·~gd- ~ 

dor'hão~ <1i·ràl ~. g/: .:s ·: ~clã'fu1·êm;;'e é'tsúutlo :f n:iasi' ant!j% tor-
1·ado no fogo .' (':" n· . m ·· nl\ '• \ 1··· "j1J 1 ::2• f<.. 

Assoalhar-, por 1hanifestd1~·e fa!zef pfrtéb bê ' á •L'odós,' ·só 

t em bom uso no es Li! o eili!">q·~te o ·u.sba :-]j. Fváff.lci:iê01 Mre.:.· 
nuel' 'na Cana de Guià·; pa~H 36:'vét'sb. ,n f ~··''\;c, 

• ~ltanit.%(11' ' por tilrar jfeélliço~·' d . o-arrie· com 'tenazes

encendidns' não é ve.rbo que adm~-~~a ruÍrr orador' d'esfe 
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seculo, e se os annos e o conéeito do publico lhe não deJ 
tem Iicenga, ' como deram a Vieira, para usàr dest:e e 

ou~ros muitos vocabwlos, que hoje.'se estranham ouvidos 

no pulpito. 

Atarantado ~ atarantar-se, por pel'Íur-bado e perlui:

baT-se, serve 's6 para o estiio intimo, e nelle tem energia. 

Atassalhade, sendo termo de que usou Vieira, ·' no 
tom. 4. pag . 153, h~j e não se sofre no estiló em que el

l"(:) fallava., porque assim o quer o uso, tiranno das· lin

guas vivas. Diz-se com menos energia despedaçado, la

cerado &c: 
Atolado, assim em sentido .natl!lral como ruetafor1-

co, querem muitos que se fuja delle em discurso de elo
queiH:ia sublime, não obstànte acharem €ste termo em 
a nossa maior epope~, cant. a: est. ·39, Parece-nos --de

masiado o escrupulo, e não tiver.a.mos duvida a dizer~ 

y. g., peccador atolado em vi cios &c. , mas não diria

mos, mettido em um l a marão, como ouvimos a um mo
dernó orador de g<rande fama. 

-!'1vethentado f( avelhentar-se, por envelhecido e enve

lhecer , serve para o co mico e para q aalquer discurso fa

miliar, quaes os da Corte na Aldeia, que tr~z estes teF

rnos no -Dialog. ll. pag. \2!25. 
A's avessas, em vez de pelo contrario; pertence ho

je ao estilo infimo, não oqstante acharem-se bons exe'm

p~os deste adverbio em esti!o medio, e ainda magniõco 

nq seculo 16.0 

A.'7>ajama por pressa ou ruido popu'lar para algum a 

causa, hoje séí terri · uso no familiar· o-u comico, ·se .bem 

q ue os antigos o usavam no fallar grave . 

A 7.sedar-se e a<tJedo no sentido metaforico, por agas

ta•r-sc e agastado, só tem bom uso no estilo que c'onvêm , 

i s cartas, ás comedi~s, aos Jialog-os &c, 
P.t RT . s:~ . G 



Bm·riga é ·tenno· qtlé nfío .sofre a elegancia sublime, 

e s6 admitte ventre.; fállando-se de homem, e 'lbte1·o ou 
vent1·e,. sendo de mulher. Home~- de grande bojo, qisse 
Vieira em Jogar de grande ba1·riga . 

.Bebedice e bel!Jàdo nen-hum culto duvida que não se 
dev.e. dizer, senão· no estilo iammG: deve-se usar. com os, 
e:xem pios de V i eira ou de emb1·iag~te% e ebriedade, ou de 
ebrio e embriágailo. 

Beiços em frase sublime não quere~ os críticos que 
se diga, mas sim labias, ainda qne. seja voz alatinad~, 

ou que por figura [podendo ser sem impropriedade] se 
u·se de ling1~a ou de boca · ém, Ioga r de · beiços;. v. g., os 
meus labias louvarão ao Senhor: melhor S'erá dizer [por 
fugir ao alati·mar] a tninha boca e a minha · ling1~a lou

varão ao Senhor: ;porem onde for preci~amente, nec~ssa

li0 usar de beiços,, como na traducção d.e alguns passos. 
dos ·Canlares, enlão deve.:se dizer Zabios ., po1' não aba
te I' o estilo~ . . 

Beijo não é termo decoroso em grave, · nã0 obstante 

achar-se n0s nós:los melhores ·oradores <,lo principio do se
cuJo passado. Deve-se dizer osculo. O verbo be?jm· .esse 
aàmiHe-se em toclo o estilo. 

' 
Bcslct chamavam constantemente os ·mossos Classi-

cos a todo o animal bravb e teni~d '· ou por sua cn1el-· 
dade 0u p.0r sua: grandez-a;. Hoje injustamente .se foge de 
usar desta pálávra ~m estilo grave, e dizem os cwltos fe-

1'a, reservando besta para animal de carga~. · 

Bicho pela maior .parte faz baixeza no fa1l:ar subli

J:ne. Diga-se insecto 0u g1~sano, que é termo -dé ·:Jo.ão de 
Barro>; e o cpitheto que 'se lhe applica:r com '. proprieda
du declarará o mais que este termo por si não exprime, 

como fez· V i eira '· diz,endo: "os ascarosos irtsect~s, que já 
em vida se alimentam da nossa carné , . &c. 



Bochechas é termo baixo em. discurso grave'. iDeve-se 

dizer faces gr·ossas , carn<?_sas ou inclwdas , s.egundo ·0 pe

dir o sentido. 

··"· Beijo, ~ornado metafoticametite poT animo capàz de 
· drssiruula·r e de ·sofrer ttido., q'tterem iuui't0s q'li'e' teríha 

mdis l'ogar no estil_o med1o que no süblime.-

Borra de algum licor: sendo preCiso usal· déstê vó
ca:bulo· em discu•rso' que não for Ía'B'lil{at e eo"mico, âiga

seje~es} v. g., ele vinho ·; de azeite, ·do sangue p'or me

lancolia &c._ .!:<~ste {ermo j'á. nãó téí:rr a g'tavidaâe 'éfue corh 
serva v::t qtiand<Y'o' Pa'dré Lucena' , escripLor m úito culto, -
uso'ú delle ria Vida ue S.. Fraaci'sco Xa>vfer. ,~ pag. 481, 

cha:mando · bOr·ra a0 barbilho da seda. 

Borrar um papel, por Ópagm· ou rvsJm· o que ndle 
est'á·va escrip~o, dizia-se' ·sem escrupnlo ém témiJos n\enos 

repaTativos: hoje perLehdem· m~titos qu:e não .se deva di

zer no fal-lar. sub>li:ine. 

Bostellà ·êtermo qu•e' tem' bai~eza; sendo preéiso utar· 

delile em lingliagem elegante, Higa-se antes pustüZa,- pa-· 
lavra ·fa!é'últa~iv·a: dos Cirurgiões, j)osto qu·e hÍtína. 

Boub6is ou mal galtico não se admttle .pàr baixeza 

quasi em nenhum estilÓ. O Padre Bluteau dis5e ele·gan

té'men1té' ·em seus !iermeés : '' ,Aquelle 'llor,pe é vicioso mal . 

que !!i a 'açoill:e da J..uxmia·,; &e. Ile semélhante- circum!..· 

locCJ.çãoBelec'orósá dévéreníós usar· instando ~ nec'essidacle .' 

Bu?T@ e ·b.íhi·ra. P0derá ter uso· nó :lia<llar ' fa1hiliar e· 

oo~ic0, àssim 'él::ím;;, ás?io •nb'satirico. Em-estilo grave di

ga~sé jumento e j11imenta.' ; tomo sém pre disse Vieira. 

'Cagatmne :"'é· eôusa as~en-Uada ({1líe 1sÕ no estllo jocb.:.· 

sô• pbderá ·este ·termo ·ter us'o. O;; cri~icos dh•idem-se na: 

éscoiha' de novo nome: ú'ns dizem á latina perilampo, 
ouLros á portugueza biél1!0 ltw.ente 0u noute-lm:. &c. Veja~ 

Sé a Bluteau nas prosas' roferinuo uma da·s sessões da~ 
6 ~' 



conferencias eruditas, ·feitas em casa do eou.de da Eri-
c~ira. .., . 

Calcanha1·. Para muitos esta palavra tem aquella 
b~ixe?a que não sofre a 1polida elegancia, e estranham 
~os orad.ores que qom ella traduze~ o, êalcanewm., que se 
encontra muitas vezes na Sagrada Escriptura, l?pde~Çlo 

dizer pé ou plar~;ta. 

Campar, por levar-. vantagem, ou presumir de exce
der ' em alguma cousa, · foi antigamente usado no fallar 
grare com a pronunciaçã<> de campear; porem hoj~· s6 no- , 
familiar tem mo, dizendo campar por sa.bip, ·valente &c. 

"' Canalha:, q~e se n.cha na e_pppea, Malaca Conql,lis
tada; Li v. 10. est. 90, Já não se admitte senão no co
m~co, no familiar ou no ~a ti rico. 

Carranca por aspecto carregado é hoje «>h>jccto de cri
\ica, aindano estiJ.o. medio, em que -o UsG>u ·oculro Auc
tor do livro, Escola <.las Verdades, dizendo na p..ag. lb5: . 
"' N enh:uma co usa é mais alheia de principe que aquella 
cananca que 0 faz nwnstruoso e não grat:Hle" &c. No. 

estilo familiar pode-se , us.ar meta~odcamet:lte, sendo co,m 
aquella· propriedade com que o usou Chagas no tom. ~ . 

ua,s suas Cartas, pag. 59, 71, ~13 e 445. 
Chapado por c@nsttmmado em nlguma sciencia ou ar:

te s6 . se aclmitte no estilo familtal', co mico e:joc0so, com 
o exemplo de D. FmociseoManuel nas suas Cartas; .p,ag. 
5\?J3, e na Carta de Guia de Casados, pag. 8~. 

. · Cioso é ·termo que não agrada a a;lguns escrupulosos, 

quando se applica a Deus, dizendo-se "Deus cioso da 
sllln honra" , e ·querem que se diga 'l.eloso-. ou que, r.ela a 
sua honra &c. A verdade é que a auctoridade de todos 
os Classicos está contra os escrupulos desta crilicà; mas 
em 6 m a practica dos que vi r·e~n deu baixeza a este v o
ca bulo no estilo orutori0. Po pnesmo mG>do pretendem 



que se diga antes %elos que cíume; l'nas em aJ·gttmento 

que não seja su'blim~, não p6de haver duvida no uso, 

' assim de ciume, como de cioso. 

' 'Cóçar estranha-se em aÍguns o'radores_, quando ao 
tratar do san.to Job dizem' que c'oçava [em logar deras

pava J com um pedaço de telha as suas leprosas châgas . 

Cocegas: é termo llumilde para est:ilo grave. Quan

do sejá preci~o usar delle, querem os críticos que se di

ga antes alatinadnmente titilação que provoca o dso, ou 

ouvra semelhante circumlocução, .que não abala o estilo. 

Codea no seu tido moral, por superficie ou casca de 

alguma cousa, contraria ao a mago e inte.rior deUa, é ter- . 

mo que se acha em o nosso insigne Barros na Decad. 3. 
p~g. 90. col. ~-, mas não se admitte ,tá no estil~. em que 
elle escreveu a sua Historia. Porem muitas occasiões ha 

em que codea no senliido natural não fica bem substitui

da com superftcie ou casca, porqu~, v. g. , nã~ se hiit de 

dizer casca, mas codea' de pão. 

G'oitado, não obstante ter a seu fa,•or uma epopea 

tal · como a de Camões no caot. ó. est. 70, hoje não se 

sofre senão em discurso familiar, apesar da gravidade 

que lhe quer dar Manoel d~ .Fariâ, commentando a ~li-

ta esta~cia. · 

Gomichão não se admitte senão na linguagem popu

lar, co mie~ ou satirica. '-'Est~a~hou-o a critica qua~do o · 

leu em um sermão impresso de 8. João Nep<:>muceno, 

onde diz seu auctor : ''coçar ct bo·rbttlh~ é r:ignal de co-

michao." . 
Comilão serve s6 para o estile jocoso; gwmde came

do1· p6de-se dizer no medio' porem no. sublime é preci

so usar de alguma nobre circumlocução, qual foi·· a de 

Vieira, q•uando disse: "Homem devor·adm· de mesas." 

Couce em nenhuma accepsão se deve já usar em d's-



curso s~rfO; e assim não se póde já diz_<:'r, como diziam 

os ~OJ1S an•ligo~ ., cpuce da por~a e da. prociss~o, ~fls cu.~\

cei?·a, e fim da procissão . .t\ccrescenta ~ çd~ica: que'- s,én

Ço prec:iw usar. €leste vocabulo em es~ilo grav.e, se use 
de alguma eircu,q1lgcuc;;ão decorosa, v,. g .. ; morreu pe
dra Cj6s .g~~pes dé um. ~av1;1.Ho, calcitroso; e não, morreu 

dos co~tces de u z;q c a v allo esçemceado1·. 

Ciw:sar.l. com, nímio escrppu1<D não.admiLtem hoje al

guns ci•ilicos o USQ ueste verbo· '.em discurso or.atorio. Não 
pode.q:ws concorJar com elles, e _dirEJ~Os f em pre [não 

o1:lsraute a sonhada baixeza] C'l.ltrsm· a~ aulns e as balas; 

cuwsam os V?ntos ;, c~nou no mar .a1gy?s ~nnas &c. O 
mes7mo dizemos de curso·, a que igualmente se oppÕe~Jl 

os d~tos c:riti:cos com os ~esmos. funda~eqlos de indeceu

cia e baixeza, 

Dares e tomaz-es: posto que se ~ohe f!Ste mo€to de fal

ll;l.r em Fr. Bernardo de Brito no tom. 1. da Mon. Lllb 
• • ' t ~ • 

sit. pag. <.LO!. col. 4. já ~e não Çldmitte senã.o ~o Íftrni1 

liar ou comicb: nQ estilo me(lio, e muito mais no subli

me, querem qt~e . se diga: debçt.tes. Teciprocos, · conte~qclas a,l
terrnadas &c; 

DebalrJ,e querem muitos modernos .que seja wais pro

prio da linguagem sublime dize1:-se em vâp, i~'lftih?J.ente 
&c. , e que ~e reser~e para o· e>tilo media e familiar o 
usp <lo debaldif . . Todo_s os bons Classie0s e até os ·melho.
res moder~;~os es.tã:o contra es,tc parecer. ]?ara nós é tam

~~m excessiva es~a cdtiça. 
Deb·rttfOS: é termo pouco nobre em discurso .orato,. 

río: ee antes dissera ccnn o 1·osto em teFrtt &c.; porem 

em estilo que· nfS,o, (oese magnífico teria po.r demasiado 

este e se r u Ji>.l11o.. · 

Dejtoraq· uma virgem, sendo emsi expressão Bão só 

deGenle, ma f? elcgaJnte, hoj.e. por m w1to. vulgar aão se s0-
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fre bem em linguagem sublime, e os escrupulosos des" 

cobrem. frase qu·~ diga: o mesmo, mas exp!:imid•o c0m co

re s ·mais honestas. Com t 'u€10 não eensur~riarnos a0 ora

<for · q\ite usasse deste verbo, e müito me i-los ao histo

riad0r. 
Desad01·m·, por iinpacienta1;-sé i{ li: · erlfur·ecé•r-se ; ri?tõ 

~e <:juer hoj ·e admiLtir senão no es'tilo :Farrl-iliar: nós acres- . 

centambs que ém nenhum cliscürso se deve usar, J?erque 
não achu?Ios ''tal verbo e'm algum dbs Classicos. 

D esalmado : homem que não teme a Deús, c®mo se 

não Úvera alma, é termo bnstanterriente expressivo, mas. 

p<Dr andar muiho na 'boca da ·pl ebe, raras vezes lhe que

rem dar uso os escrupul0sos ·da linguagém '<iia alta elo
qnencia, e substituem a sua falta cem outros ·võca.btllos 

que nunca chegam a tJer igual eiíergfa. 
Desapoderadamente sim é adver@io que tem a seu · 

favor Vi'ei'ra n0 tom. !2 . pag . 181; pbi'em ouso já onão 

admiü e em -es·tilo oratori.o, e quer qúEY se diga antes vio
lentissimamente ou com veh.ernenJt.issim.o ímpeto. 

· Desaveqyt~waclo ~ por desgmçado 0u per"ver-so, p0-r se r 
termo mni pop.u'lar r~1tás vezes se átÍ.mit~e em d is<!:>tlrso 

que não seja fa miliar ou comico. 
Desavesado € avesado, por descosFumacZe .e 'oost·wna

do, se tem hoJe Ioga I', é' s6 nq faHar i•nfirno, ou quan
do 'muito no comico. 

D esfeita, por desculpa-, é, alem de outros Classicos; 
de Fr. Luiz de Soma ' na Vida de D . Fi~ Bartholomeu 

cl0s Martyres, pag. 1'2. col. 2 . Hoj ~ s@ se usa e'rn discur

so jocoso;: rorem c0m signi5cação 'divet~à, valendo o mes-
me que logração ou dest ortezid. ' , 

Desma?·cado tétn mais nob.rez·a-: J esrríeclido, se bem 

que ern Vieira sãto twntes os e~emplos de· u ·Fri como dê 

®türo vocabulo na mesma ã<rtiêp~:ãê' . Eri:t { <' íi . Luiz ele Sou-
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sa, seguindo a João de Bartos, achamos muitas "9'.eze~ 

desmesnrado; porem é tenmo que o uso já antiqueu. 
Desquere1· per não. querer bem : _parece que 'o üso tem: 

1irado ao ora.dor a 'liberdade queibe d~ra Vieíra •no. tQm. 
1. pag. 535. A miro o que me parece é que elle em ne-
nhum estilQ é hoje termo dqminan te. ·, , 

, Deveras por ve1·dadeiwamente, ou seúamenle é termo 
vulgar, que · só não recusa 0. esti.lo familiar, . e 'c? mico, 
apezar dos muito:; exemplos classkos·, (jJ(I!I e se acharão ' 
deste adverbio e.m discurso sublime. Com rtudo 'não somos 

daquelles muitos, que hoje o reprov,am. 
Diab@ por demenio não tem ho,m uso ao ·€ar~cter gra

''e; no familiar, e comico admitte~se sem r.ep.aro: o mes~ 
mo dizemos em discursos asceticos com os infinitos exem

plos de Vieira, e outros . Porém diabolico> em todo o es_, 
tilo tem uso corrente, o que não suceede a ~iabn.tra que 
só tem Jogar no familiar, çomico e j0coso. 

Doud0 serve s6 pa"Fa o estilo de Cartas, Dialogas, 
Comedias &c. para o sublime, e oratorio ser v~ le'Uiéo, ja

ht@ &c. · N elle igó:almen te se diz louc'Uira e não doudice, 

lo~.tcamente e ,não do1~damente, ja'l.er ÜJ·uc'UJ1·as e .não @gu

dejar &c. 
Emba,çado e embaçar, pQr ficar atonito, ou perder 

a Ja.lla, são termos que por via de regra não pertencem 
ao caracter sublime, nem ain·cla ao mediano, mas s6 ao 
inflmo. 

Embit,·o não é vo~ oratoria. Quer a critica que sen

do preciso usar d_elle por indispensavel circumstancia, se 
caia antes no defeito de alatinar, _dizendo umbilico c0m 
o exemplo de a]guns po~tas, e meuicos; porque é menos 
defeituosa esta liberdade:? que a de usar. de um termo, 
que mancha a elegancia do estilo oratorio. 

Empur1·âo é te.rmo plebeu. V i eira e todos os da sua 



escola disseram empruchâo, e bdldflo,, postoqtte e,ste.segun

Çio vocabulo não fosse synpnimQ legiti.ríw. · 

· Encan~ego v. g. asssim pron.uncià vam ' os nossos bons 

antigos; mas l10je é termo po.pular, ·e deve-se dizer! en

cargo, fali ando-se em discurso grave. 
, . Bndem'O;'binhado serve só para o -co mico, familiar, 

.ou jocoso .. Diga-se energumenó ou ' obsesso á imitaçã0 de 

Vieira. 
Enjadc-mho tem baixeza p01· ser term0 m.uito popu

lar. EnfadoiO se acha em alguns Class.ic?s; e deste vo

cabulo, como mais nobre usou o polido AU:ctor da Cor

'e na Al~ea, pag. 178, não obstante sRr obra toda es

cripta em estilo familiaT. 

Enfo'roado : não tem nobreza este termo, e deve-se 
usar de alguma frase; v. g. ?lW?·~·e?' suspenso em ~bm .pa

tibulo , ou de wn laÇo &c. 

-Bngeitado : criança engeitada é mais proprio do fal

Ia r familia r que do elegante: diz-se exposta. · Engeitado 

em outros sentidos não te1,n baixeza, v. g .' v i agem en
geitada, s_erviço real .não engeitado &c. porque o usou J a

cinto Freire no Liv. 12. n. 9\2, e Fr. B~rnardo de Brito 

na Mon. Lusit. tom. 1. pag. 925. col. ~. 

Engulhos 's6 se aclmitte na linguagem médica. Use

se de alguma frase decorosa, v. g. in'!Jteis _esforços da na

Ll.\reza para provocar vomito &c. 

Enguli1· em sentido metaforico, significando sojf1"e1·, 
sim·ulm·, e occ'UJltm·, p0sloque se ache em Vieira no tom. 

4. pag. \235, hoJe s6 é proprio do estÚo, familiar, dizen

do-se nelle engulir adias, enfados, afrontas, lagrimas &c . 

Entrud@ é certo que não se deve mar tm comp0~ 

sição, que não pertenç~ ao estilo jocoso. V ieii;a -por evi

tar baixeza, disse sempre ca'rnctval, já com o exemplo de 

outros seus. ante ri ores ; 
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Jlnx-adada sendo preciso dize'r-se em di seu rso elegan .. 

te, por evitar a baixeza' qile provem deste· terme popu:

lar, será melh0r dtz~r golpes da enxada, .como disse o 
Padre Vieira em. um dos sermões de Cin2a. 

Enxerga?", postoque seja ve'nbo rnnito mais ex.pressi

.vo do C!{I:Í•e ve~·, ~ão se. aclmitte hoje em: e'stiio g-rave, e 

apel'!as tem l0gar no· familiar, nã0 obstante os e:x.em plos 

dos melhores Classicos que usavam delle em touo o 'dis

cmso. Em seu loglar valemo-nos ue disc~'l'nk, ou de di
visar. 

Escapitli1·: eua1 na idade de João de Ba.rr@s termo tão 

nobre ·,- · que 'm0u delle (;S te polidissimo his ~01'iador na 

.Decad. 1. pag. \25. col. 4 significancrlo com elle o fu,gir 
occulta, e apressadamente." Hoje é termo. chulo, que s6 

terp Ioga r no jo<:oso. .t 

Escarmento pqr desengano ·te'm já ra:Fo tiso _ por caÚ

sá dà nimia cil:elii(tadeza de alguns critieos C!{Ue es.tranham 
dher o Padre BernaTdes "tirà da cJ.esgrasa alheía escar.! 

menta proprio., Pâo pm·tiào pag. I?J~27. 

Esom·trwo nã0 tem lagar tão amplo no estilo elega;n.:; 

te como tem esom·necer. Alguns com deniasiarlo escrupu

lo fogem de usar delle., e dizem irTisâo. Nãoduvidâ mos 

«Zffi que seja termo mais seguro p&ra evitar CFil-icas. 

Esc_arro: qúa:Rdo se faça preciso usar d.esce vocai\l)u,... 

lo, querem os cultos modernos que o. orador se valha 
de alguma eircumlocução decorosa, v. g. ptwg·oçâo da bo

ca, quando saliva não poder ser synol!l!1m0 ;. p0is que ri
gorosamente 0 não é, mas." sim <Jle cuspo. ,' 

Esc1·ojnlCbs- e não alpo1·cas querem os mGJdernos que 
se diga não obstante poderem-se defender eom o Padre 

Vieira no tom • . 7. n. 168 os que dissessem al•p01cas. A 

razão já a deixamos ponderada na pa~rt. La Q€&.ta obra. 

Esmagar . tem pouca nobrezíJ. pa.ra se usar em €s-t!iol0' 
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~legante ,_e w@r isw sqêi reparados aquelles oradol(es que 
· se Y·!tl.!3 m des.te .vetbo ra.9 traciluzir alguns l@gares dos psal.-, 

~0s. Qu.~rem · o çriticas. ~ue ne}>ta neéessidade , s~ ·use de 

~lg-4 m-a JfOQre· circm mloo-ução , ·Não seu, t:ão-repárâti v o' 
que concorde com os escrupulos dé;.ta. PÜÍcn ;_ 

ll;s.J2ç.li.Q1' espe~ie de cm;tigo ,qué dão- o;; tlircos, e va

riqs p,o.v9s orie~ taes. ~? mais nobJe dizéf empaltG?', J;JOl' 

ser de páo agu_do o espeto co~ que debaixo at.é á.cabeça 
~spet-am ao miseravel ,. a <ij-~lem igualmente . se chamará 

cmpal~a~o. . _ 
Estalagem não se diz ·, senão em estilo familiar, e 

s~R<;llj) escrip.ta Df?~le cª racter a, Co.~;te na Aldeia, ainda as

sim. djsse seu AHotqr. ' ' C(tsa publica de agasaUw líZOS pas~ 

sagei'l'os." Vi~jra no tp.m. 8 .. Ji>ág. ~ 17b po1· evitar fasti
diosas f rases , e baixeza. l'l0 :f.allar , disse dive1·sorio : hoje 
e~tá int:roà~zicla a palavra vstettria; nnis não a temos por 

t~!}YilO ora~?rio a ntes. so co~cecl-ida no estilo; em que a 

usou Q~spar Barreir0s. 

,( J_I;streb.filll·ia é vocabulo da· plebe: dignH;e cava!J/;adce, 

ou estalla, se for necessario em discurso sublime; pois 

que. no- f.amili_ar o <disse · setn necessida?-e D. Francisco 

::M,anuel, Car~. pag. 3-3~. 

Faca, e facada : em. disew rso sublime é mais nobre 
dizer purnh_at ç pun}t.alada, ,ltinda que a ferida fosae ver

dadeiramente . ele fac~. ~~r.em qeàsiões liaveráJ em que 
será, preeiso por fo,liça de €brçumstamçias não.usàr· dos so

~.r,edi,tGs 'syllonimos, poü nãq se pode diz-er v. g. eol.lrt o 

punh-fJl ·ÚEG me~a [mas s1m com a Jaea] mat0u ao con\li

dado &c. 

Eawari.(J) sene s6 para ·0, estjl0., etp que .o us<lU Lobo 

na C0il'te na AJ.d'eia, DiÍialog.,I!J. pag. 41~. Em Viei ra nã<:> 

se enc~n~ra es,te termo, mas _ a,C~:El.a-se fqdan: no tomé. 7 . 
pag . •H>. 
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exceptuar o jocoso .. Us~-s~ de alguma frase deéente, v·. g. 
chdra-r mal, ou cheiro, qu.e offende o olfato, ou·exhalar 
um "cheiro corrupto &c. ·lguÍ\}mente em yez' de fedor 'e 

jedo1·ento diga-se fétido. · · 

Feiticei1·o ·: . é mais elegante dizer mago, magico, en· 

cantadm· &c. · Do mEsmo modo ém l0gar de feiticeda di

g,a-s·e magica, encanto, ou 'jasc.inaçáo , . segundo ·a petlír a 

propriedade. Porem no comico e familiar tem bom u~o 
feiticeiro , e Jeiticeria, assim como feitiço em todos os 

estilos: 

· Femea por mulhe1~ dizia-s·e sem reparo em qualquer 

estilo nas idades dos nossos Classicos; hoje não se admit

te senão como correlativo de macho nos ani'maes, oú co

m0 termo genealogico, e for-ense. ·· 

Frradesco ; "não o)Jslian~e ter seFvido este t.éFm0 aFr .. 

Luiz .de Sousa h a gravia~de do seu .estilo' hoje não bas-· 
ta o seu exemplo porque o não quer o uso, e já Bluteau 

deixou escripto que deste YOcabulo se usa ·em accepgão 
de d, espreso. · . · · - ·• •, ,,, 

Fm:zda' ilo monte, é mais decoroso dizer falda, imi-· 

tandoa Vieira eCamõesnaOde7.a, eGaU'legos n'oTem

pJo da Memoria Li·v. !2. est. 133. 
. 11 

N h A ftwto querem que em .u gumas accepçoes tetl· a· 

baoixeza no estilo nobre., v. g. jdrnada a fUrte, casam-en

to a furto &e. Será mais elegante, jornada! furtiva, ca

samento jttrtivo &c., mas antes se;diga afífrto do que ás 
êscondidas; 19orqu~ é termo notavelmente humilde ·e cen-

iiUrado no .Auctor da 6.a part. da Mon. Lusit. · 

· Gago, gaguejar e gagueira é s6 para 0 . estilo in fi

mo: em quaTquer outro deve-se dizer balbttciente ou. tcw

lamudo 
7 

balbuciar , ~ balbuéencia, se bem que a estes 

dous ultimas termos não achamos exemplos classieos; po-
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rem em 'tal ca:so .menor 'dé:fieillo será tfsar delles sem pa
tron~,s.eguro d9 quê faJlar coJrt b!_iix.eza em·_discurso grave. 

Gallicado, sendo preciso por forçosa circum.s~an"cia 
usar <leste tenmo , descubra-se alguma frasé decorõ.sa co-
1171.0 v. gj. ir~ficionad@ do humm· oa contagio vc.:ne1·eo &c . • 

. . G{j/,1'1'0te, moner d~éran1ot't: : . é n1aiS' •eleg~nt!;! dizer de 

baraço, .ou )áço, có~o se -acha em m1ÚlÓ1>< lóg.ai'es •dos 
SeNnÕes .d0 ·Padre 'Vieira diz·endo : afoga<dor éom bar:açg,. 

e 1angou-1he o laço ao 'pesc®ÇP &c. 
Golod~ce, post,oque ·Q usasse _Vieira n<D tom. ~. pag·. 

3B7, não basta hoje à~ seu 'exemplo no eslilo, em qúe cl
le o disse. E' termo que-s6-tem logaF aoj,oooso: no gra
''e diz,se golotonaria e no famHiar golo~sina. 

GoZoso tambem pertel!lce. ao estilo baixo : no elegan
te use-se de alguma noli>re circumlocução·., como fez o 
Auct01· da Anté da Galail-tària, dizendo. "Homem per-· 
dido po1; lpons lilocaclos &c. Tl:'ntado com manjal'es exqui

sitos -~e. 

Grifa tem• mais ·nobreza do que pinga : e assim _de

ve~se dizer gota de agua, ou sangue ou vinhG; gota a 
got~t &e. e não pinga a pinga de .agua , de sangue, e de. 
vinho &c. Do meslill;0 modo' é mais elegante .dizerg:otejm· 

?o que .pirzg&r. , 
. G1·it.ar ~em baixeza em discqrso sublime, e é vnelhor 

dizer chamar, ou levantar com vehemencia a. y,®z &e . 

Dizemos i.s·tq por via de neg1ra poFque circumslaneias ha
~erá em que e:;te verbo -terá: particular emergia. Tambem 
s.e de,\·e dizer gr.ibos e n_ão gritada que é termo. antiqua
da? ougrita1·ia que é palavra populatr, usada muita_s ve
zes p0r F 'r. Rafael ,de Jesus. · 

G'l}edelha er.a Lermo que n_as idades do's nossQs 0lns
sieos entraYa em <il.isctJrsos gra\•es e sublimes; ·e ainda Ja
cinto Frei•re, cdeo esle nome · nos cabellos da l,)arba que em-
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pe~h.ára D. Jóão Je ()a.st!'0. Hbje poretn- e' vo-caíblrlo que 
não .co1'ls'Crva a mes·m~ •nobre~á-, "e· s6 téffi. bom ,uso nó 

fallar j@coso: . , ' . 

Guela ·se ~eharánnuitas veh~s ein Joã<i> ·de Barros; 
mas hoje no estH0- em ep!l.é-êÜle resére'veu, ' e muito mai'S' 

no omtorio., .querem .(l)s c:ultos ql!e'·SÓ ·se diga gewganta. 
Homb?·iddlife ,, por altivez varónil e no~bi:e, tem !}§órn ' 

uso no estilo em que n. Fia-ncisc<Íl Manúil escreveu & 
Carta de Guia de Casados,. usanP,0 des.te. termó na ;praig. 
1 i 7 .. Comr tmd0 n.. crilica~ não · lhe ne-g:a aigttm á v~z Ioga r 
no discurso suHJJ",me 1 se o pedJir··a . enúgia, 

Impud_e:nciá é o sy-b.oriimo qu-re· em estilo gra-ve· temi 

desajo1·o e desavergbnhamento.' Usou-o Viéfra np torlii·. 4, 

'l)ag .. 11, 'e no iorh. 3. pag. ·476. . r---

· Inehaçao .. • querem 0s criti'cos modemos que' se diga· 
·ilnflraÇa('); li!mcb.aço:-twMr; c inchádo tu7nido ou irifbeúi.e, 
que; é nã:o meno·s '<!j<lll.e •de 'Barros na Ú'écad'. 3'. J!lag. ~ §2o/l6. 

Do verbo inchar, no sentido metaforico, por desvanecer-se 

p6de 0. Gradoi· us•ar :d'e~]·e ' com o exemplo Gl:e VreiPa no 

oom . _ ó pag. 54. ~ 

l jndesatavvZ nãr0 é !enno de que se ·valh;a,. 0 d>iscmrsb 
g·rav.e, contlm ·O p-a1eceÍ"' do ' Am:t<Dr do livro, Eséola dâs 

J7e,-dades, que o usou na pag. 149. Deve-se· mizer indiss~l. 

luvel-, com os !ôFHl~ltos exem!JDios de Vieitm. Vid'. tbm. 5. 
péllg.~6l. ,·, ·' 

Inv'ffsticla. l?oi> seltrllJ•Nil.~r· l11oje 'este 'tennq em_;aücep"Çãb 
populat~ · ~ qrurusi c'laula r sei de um erit'Írco , itJitdtb l e[iud~to,r 
q u~ d censU>rou 'em"·cettbo elo.gi:0 , ser:v,iá til<~ col:rio' Cê{ry·o· 

militá'J· . Nenb~:~m ca!Jfo ,fuarvdá, p~r -m:ais •esui'~I·pulb Éi ~tl'e' 

seja, que approve esta cl-itioá!' 'l'l'Í.•tli ·o mais-se-ndo d'éli-to~ 

' 'ocao'Ú'l'o usad~ pur Jad·nto Freii-e no Liv-. 3: ~ . ~ii~, on
.de Ji.z: "-Sustentou ' ó inimigo o camp·o 'Da p'ri•rnei1•á! in:v~s.? 

Wiá ,,&.-r~., :'e I'!ã0 a.cowtnétitrne%lo, o<:fmt> ·o'criLicb {DeHerícl!ri:' 
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-Jocõso: temos por mais nobrejGVial e jacet-o : .os bon.s 
antigos diziam pr;.a'l.entei?·o:. Jocosidade, '. me que · muitos 

usam , é termo que não achamG>s em Auctor de o®a no

ta , mas s6 o de jovialidade e facecia. HQmem .giJ:dcioso , 

por .engra:çado· rião se ·ad.mitte em ~stilo gra.ve, . porque 

se tonwará, como temno cle despreso. (.J' ,'. 

· ·. lscadCJ e isem· são voeabulos d<t que se valiam. os nos

sos Cfassicos em seus eleganLes discursos., dizendo, v. 

g., isclildo da }Deste em vez de ferido. Veja-se aFr. Luiz 

. de Sousa em muitos log·ares, e a Barros na Decud. 1. 
pag. &~. co!. ~. Hoje porem apenas sé á:dmittem estes 

termos ~•nl estilo que . não seja joc<i>so. 

Labutar: não obstante o exemplo <de Camões na; 

eanção 15' s6 tE:m hoje uso no estilo familiãr: no. grav.e 
cl.íz-se ·tida1·, t1·abc~lÍ~ar &c. , 

Lado terh IJ?.ais nobrei'a do ·qu,e ilhdrga, quando. es

tiverem em termos de podêrern -ser synoni'm~s. Na lin

guagem popHlár é muitas vezes ilharga _termo }!>astante
mente expre si v o, e por não se perder a el!l:et·gia, ·deve:: 

se usar ddle; v: g., tem más ilhargas [isto é maus con

selheirÓs]; arrebentava de riso pelas ilhOtrgas &c. . 

Ladroíce-: •se,'):e este termo s6 p_ara_ 0 est;ilo .intimo: 
em qualquer: out:ro de\lé-!?e dize~: lat-rdoinio, ou. vmbbo. 

• -Lagrim<jar n~ .§ieHtido. m~lia.forico e tambem no nn

tur~l tem pouc0 ~so etn Unguàgem elegan·te. No f.atni

liar, em que Chagas. escrreveu as suas Cartas, pode1•á 

usar-se, como o usqu eslle Auctor na Pa·rt. \2 • . pag. ~88, 

diz~ndó lagrim~ar os montes; por lançar a~g1:1.mas gotas 
de a,g·ua. 

Lama : l10j e s6 no gen.ero de falia r í•n n mo ,pocil.erá 

não_ se estranhar: no5 outros estilos deve-se dizer lodo, 

ou por frase terra ensopada de agv.as &c. TamJbem não , 

~e deve usar de l€1!macenlo, mas de lodoso, nem de. lama ... 
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çal óu 'lamáro, mas de alguma ciwumlocugão decente , 
v. g .. , lagoa tédosa &c. Os exemplos do; bons· antigos a 
faVO f .dé'stes VÓGaoul@S . nà0 tiram nesta parbe OS jus lOS es-

crupulos aos cultos modernos. ' 
Lamber é ve'i·bo ql!le nãó conserva h~je em discUTSO 

elegante a nobnsza que conservava quando Fr. Luiz de 

Sousa usou muitas . vezes delle, dijendo: "lambia-lhe 
as chagas, &c. Hoje co~formarído-se com o palad'ar de .:;: 

lkado ·dCDs, critiCos., diria 'c-hupava-lhe as chagas, ou .lifll,. 
pava-lhe com a limgua ·as chag::J.s ·, ou usaria de outros 
modos ainda mais nobres_. Applicando--se este verbe a al

gum animal, então diz à mesma crirtica que não p6de 
haver ~vida no s<::u uso, com os muitos exemplos de 
Vieira. N6s temos ' estes reparos por excessivos, e não dei

xaremos de seguir nesta par L e aos Classicos, especial

mente usando ~ deste verbo em sent~do metaf0rico, por
que então ~té .a linguagem poetica o não reGusa. Pelo 
<::on•trario lambugem, sendo aliás do insigne Barros na 

Dccad. I. parg·. 18, ' não o admittirem0s senão no fa•mi

liar e comico. 

Lar·gas: daT largas, i9t0 é, muita liberdaGie a alguem, 

s6. tem bom uso no estilo familim, como 'lho ·deu Chagas 
nas suas Cartas, dizendo: ~~As largas na--pGbreza "&c. • 

. Lakina: usou Brit®· justamente à este · tet:mo latino 
no tom. ~ . da Mon. Lusit. pa·g. 119, por fugir em esti
lo grave ao baixo vt>ca1Du~0, a <']_1!1.6: no portuguez . cor-res~ 

ponde, o qual em nenhum discúrso deve ler uso. , 

Lm,ára poli pobre<r.a ,; se _bem que te in a 5_5!1!1. favor o 

exemplo de Brito na Mon. Lusit. tom. l. pag. ~'29; o--uso 
presente já 'o :Üã0 admiÚe nem no estilo ineuio. LáMra?" 

por mendiga;·, de-que usGlu J<'r. Luiz U.e Sousa na Vida: 

de D. Pr. Bartholomeu dos Martyres, pag. 169. col. 3 . 

tambem não tem hoje lagar ~m 'discuPs0 grave. 



Leigo, p0r falto de instl'Ucção; é termo de que ho~ 
je o;; nimiamente escrupulosos duvidam usar noestilo em 

que o. useu Vieira, tom. 1. pag. 4@3. N~o temos tanto 

escrupulo. 

Lerdo: -é certo que tem a seu favor a auctoridade 

não menos q_ue de Vieira no tom. 3. pag. 3126. col. 1. , . 
e de Fr. Luiz de Sousa na Vida deD . .Fr. Barthol0meu 
dos Martyrés, pag. 130. col. 3; porém os que hoje s6 
querem usar deste termo no discurso _familiar tem a seu 

favor maior Classico, .qual é o uso. Presentemente !li
zem0s ính.abi•t, simples e rustico &c. 

, 1)1adre do rio: assim chamav~un os nossos ClassiQos 

ao espa~o de qualquer ri0· de margem a margem: annms 
ha que não vemos usado este termo por es€riptores cul
tos; conten•~am-se com d-izer em prosa cwnaZ, e em ver
so alveo. 

Jl.!fc~les [plural de mal] querem os -Gri.t.icws que erq 

algu~ sentido abata a elegancia Jo fallar OFMoriÕ, e fa~ 
<;a a Ôr.açãô indecente, porque male~ por a)}tamomasia é 
a 'enfermidalle gallica. E assim mão approvam que hoje 

se diga , v. g. , vou-me curando· ·cle· meus males; cura-te 
<.le te-us male:J; v•ivo eonsnmido de males &c., tomando 
este teTmo na significação de tr-abalhos, dagmç-as &c., 
Temos esba cFitica p0Fdemasiadamente 'es.crnpulesa, não 
obstante .ser rde .um âos e.;eriptores mais cultos. eles te sceu

-lo, que il•lu,strou com m witas ; obràs de pu rissima linglla-
-gem a nossa Acadtlmia Real da Historia. 

M<1mCZ é termo que dá muita hlaix.eza aCi!ualquer fes,.. 

tillo, · cxêeptuatldo o jotf:oso. O mesmo .diz.crp.~os de tda. 

·Por onde <de nada valem os exe'mplos dos! Classic0s an

·Ügqs, que diiQam cdança de nuLma, dar de mtaín ar &c. 

-Hoje di:cem0s criança de peito, dar o p e·ito ao .fiH-1.0 &c., 

quando discorremos em estilo grave. Teta .é pro·prio pa-
PAnT. 3 .a 7 



ra agi;na~·s, e não. duvidam lJ.SUI' deste i!ll'lllQ , OS poetas . ,, 
)J~lC0licos. . . , l• ,. , • 

)Vlatnpebia Qhatm:avam. ;o~ nossos a,nt~gos Ch~s~ico§ " ~ 

muüos mancebos juntos, sendo solteiros . V l1f e:;s.eQlplg 

p:9· ·~qccon:e cl,e Earros nn De.<.;!!d. 1. pflg . .86. col. 4, Ho

j.e. Jl~ign ific~çãp de5tc terrno· é. tol&.trr)et1te qçmt.r@!ria, pel!.,. 
!ie.ndP ~ antiga: innoçenciá." ' . 

JliJ.anhas: os al!tigos ton:n~va.m e.sta p1i\;la:\lr~ ~m b9..m 
e em máu sentido, e c.omo não era termQ baiJS,o ,, c9rpo 
hoje .é, davam-lhe usQ .em "tqdo o ~stUo- : presén,te~~Pílle 

serve s6 para o fa';liliax e jocoso_, e se.m pre· si~oifL.<ta~nç!Q 

vicio QU deiei to,. excopto em algum,a :esp.ecip.l_ áCice;pção, 
(lOID0 v, g. '<Tu 1n.anhtts tens J!lâra c0aseg~tir o negocie" 

.&e. A<i!tti v•al o mesmO . <!J.Ue . e§pc·rte~w,j1ti;so e pr'!.U.lencic1. 
- .., Ma'Yij'aâouz·a, não obstante ter a seu _favoJ · Qs ex-em
plos de alguns oradore8, hoje 'tem-se por termo h-u·m_ild~ 

para o pulpitó., servindo e_m- dis.curso ao N aJsci.mento de 

Deus Menino : deve-!l.e di?:e.r rpr·esepio. 
,. Mantença é 4oj e p.ala-yra. popula.F que já. se não aq_

mitte em lingua[em elegante; como se adm 'tlía. ni1 ida., 

d:e de I<' r. Luiz de So'usa ; q.ue mui tas vezes . usou ·cil'ella 
na su.:1 eleganti:;sima I;liist0ria. Eorem o verbo manter es ... 
~e ainda não perdeu o seu lJl·so em qt~alquer esllil@. ~"-~ 

Ma~·ar~ha: de termo, gr.a.Y.e que era alg:.uw cdia:, usa

do por FI .. Bernardo de' Brp:o, na MrQiill. J .. usit. 1i<DID.. 1. 

pag. 158. col. !'2. na s.iJgn-iflcação d!! ast'Uicia, J})a:>sou !1.0-
je para vocabulo .popular e jocoso, e g11-e em nenhum 0U-

tro estifo d_,eve ter uso.. • p ~· ' ,,o\ •. 

. · · ' Mastigar. :puaavras. Este mo<ito~.. de fa1lruv ..é).hoje aGI.
mittido s6 em comppsi:ção familirar, . sem qbte·.baste te.'r 
usado de1le o Padre V i eira, diz·end.o : " Pala v r as qlte p110~ 

nuaciarvam ou mastigooaQ1· a s~u •modo ;, Xa.mer dorini.~ 
do~ parg. J.6ó. ·coJ. l. . · ·r .,. 

·•• (.1 
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lltf!al1·aca [!DOr apupadn]. , J ustam_ente é accusado 0 

Anclor alo chamado poema dá Insu.luna, - usando des

te termo no Li v . 4 . est. 88, e no 3. est. 118, quam 

do · t:JO sou telljpo já .deHe se não usava, por ser pala

vra indigna de prosa gmve, quanto mais da lin.g.uagem 

pqetica. 
JJ1eâQ por mediano 1iào tem bom uso em co.mpG5igão 

·elega•nle, e muüo menos em poésÜt() dlt: cujo defeiLo é 
reo M an.uel Thomaz m:.~ Insulaiu.t Li11 . . 6. est. 136,. . 

MemMo:: .quel't!m algwrrs criLicos; que mais esquadri

nham malicico~~s equivoca~ões de palavrns, que ·seja es

te· termo ID'lenos dece.nte r}'l<h siog.ula•r q'ue. no plural, <quan

do se usa tlelle sem especiücar que mérhlJro seja. 

· llf'l~ns&ge1~ é .termo maü nobre que 1·evado' o qual 

s6 tem bofrt Iogar n0 ge11ero ep'ist.olalJ'~ comic0 {$te .. Men
sá-p}~7n> -é de Jacinto l<'reir€ na pa:g. 156. 

Meretri.., ou Jf?'Ostittdl!J; são os termos decentes c0rn 

que, á maneira de Vieira em muibos logar·es, deve 0 es

cri]!l'tm· grave dedurar •O offi-ció da mulher que faz venal 

o seu corpo a muitos. Ao bair'w 0nde vive tal genle de

vemos chamar l't~pan.tiW. 
J11imos ou.carÍinhos te·m. mai·s ·nobr'eza ein discurso 

grave do qu;e mti~Ftices, que só p6àe teí· algum uso· no 

familiar, especialmen-te a pplícando~se a mãi afaga11<ilo G 

se"u, \filhinho.- " 

• . Ming.oada'lf. [horas ou aun0s J pos'lo que Jtenha a seu 
flllvo{ u auctoridnde de V Ü!ira efn eliversos 1ogaTes; -c0'm 
túcl'oJ~oje .é liéifrnO' que pertence mai>l ao genero famill.iar 

é 00-lnlCO. J 

JVliolos tem ainda men0s· t-~ebrez-a do que miôlo.· Os 

n·ossos àntigos ClassJcÓs usavam desté . te'rmo e~ todo o 

esflilo; porque então não érá pepulàr, como é hoje. Di
gá..Jse '041'ebrél,: se 6 ]'teM r o Eell t'iclei, é se nãô use-se de a·l-

7 * 
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'gurma ci.rcumlocução de-dente~ quaRdo inste a riecessida~ 
·de de usar deshe v oca bulo. Já no insigne João de Bar

·r.os achamos ce~·ebú) neste sentido. 
Moça por dornr,ella tem tão bom logar no discurso 

familiar e comico, c€nno ma,u no gra\(e e sublime. O 
mesmo dizemos de moço púr mancebo. 

Montu~·o: estranham Qs criticas que Chagas no tom. 

-~. das suas Cartas, pag. 60,- usasse deste lermo, temclo-o 

por indef:ente" até no estilo epistoLar. Bluteau disse sem 
-ba.ixeza monta0 ele imrnunclicies. Vieira usou de Mulaclarr. 

Mouco' I m01~quice é emm0UCjUCC~I' ' p0r SWJ'do ' sur-
1ler,; e ensurâece~·, SÓ tem bom. l0gar em estilo Cij_!Ue ~ão fôr' 

sublime. e orat.orio. 

JI(JtL1'TO em vez depwnh.âdct não odiz que~m fàlla em 

discurso 'grave. No eomicp e riocoso póde ter lagar. 
Namorw· é termo que nã0 tew aquella nQbreza q1:1e 

pede a locução grave: galantear é vocabulo mais certe
zão. ·Potem ·usando-se delle em sentido melaforico, en

tão admilte-se até no estilo ora.torio; v. g., namorar.-se 

de um prado, namor-ado de uma ' ten:a &e .. 
Nattbra: diz com rasão o Padre Bluteau que' não se 

usa hones_~amen .~e desta pa1a vra ~e'nã0 . em termos m usi
c~s; nem 0 ter usado d'ella Carnões basta para que ao 

meB0S os poetas se valham de tal exemplo. 
Naveta por navio pequeno, posto que sejá Üé João 

de Bar:ros na Deead. ~. pag. 41, e o segúi,ssem alguns 

Cl:llLos do s~culo passado' comq foi 0 v encravei Paclré 

Bartho}omeu do Quental em suas MeELitações, hoje . não 
se admitte senao na significação de vaso pertencente á 
i.grej~ ·, _ 0,m que está __ o incens.o.. 1 

No~ento e nqjq , são :VOZes ~nais proprias do d-iscurso 

humP?e •que _dQ grave. 4sqtt~ms.o e aseo serão termos mais 
dece!ltes. Nojo por da·m.nQ ou embaraço, aialla _qbte seja. 
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de tedos os Classicos antigos, não está, já em uso no es
.tilo elegante. 

1.Voiva e noivo quer Manuel de Fa.ria no~ seus Com
mentarios a Camões que sejam vocabulos pouco propúos 

do fallar sublime, e que se deva diz!')r a nova esposa, o 

novo esposo. Na linguagem familiaJ e comica não póde 
ter ouvida o seu uao. 

Othado e quebranto são vozes populares. que perten

cem ao estilo infimo: na linguagem elegante pede a pro 

sa termos emprestados á poesia, e usa de fascinaçâo ou 

philtro, por evitar baixeza no discurso. 
Olho. Em varias cousas 'reflecte p.este vocabulo ~ 

critica demasiadamente escrupulosa. Quer que em as

sumpto grave raras vezes se u~e no sing·ular, a flm de 
se evitar alguma baixeza: v. g.; não admitte que se di
ga olho pap.udo, olho surn:ido, olho encovado, mas olhos. 
Não quer tambem que se diga olho cego, mas mn dos 

olhos cego ; fet:har o olho, por morrer ; ir com o olho 
a traz, por ir acautelado &c. Em f1 m não sofre que se 
use dcolho simplesmente, sem determinar qual delles é, 
em ordem a cp1.e não haja alguma equivocagão Je senti-: 
do menos decente. Est~ é ~ma das criticas a que chama-· 

mos pueril e extravagante, que sempre despresaram os 
solidos escriptores. Com tudÇ> convêm a qualquer auctor 

moderno proceder com muita adverte.ncia ne.sta materia 

para evitar as censuras ,de taes criticas, mais agudos em 
malieia que em juizo. 

Opio: poucos annos ha era esta palavra unicament~ 

termo ,da medicina: hoje 03 ociosos o introdusiram por 

synonimo de lograçâo; e assim quando for preciso ~sar 

delle em asmm pto grave, proceda-se com tal ad verten

cia, gue não se cáia no uso jocoso que hoje lhe dão os 

ociosos; v. g., não se diga: o medico opiou ao . t\OfO te, 
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ou deu-lhe opio; fmH; sim 1'eceibo_u-lhe opio, ou mwmlou
lhe lornm· opio &c. 

Or·ates. Oasa ·dos o1·ates. Quel"epl qs cultos moder

nós' que se reserve para o corpico ~· familliar, e j0co-so, e 
não parn o cnracter grave, e oratorio -; .não obstante 0 

exemplo de Vieira no tom. 10. pag. 306. col. 1~ .; por
que este orador por conta da summa auctoridade do seu 

magisterio e dos seus. ~mnos . usa v a de vozes e modos de 

faHar, ele que certamente não usaria em sua mocidade.• 

Orelha ape;;ar na apologia ue Manuel de Faria pol' 

esta palavra ao commen.tar a-.est. 6. da Canc. 9 .. cle Ca

mões, nao qu 'e1;em noje O'S polidos' <iJ•Ue se USe d'esl.e ter~ 
mo em alguns motlos de fallar, de que estf'io cheias as 

obras uos no!>sOs Clas5icos. Por ex.c'ltJplo, não adtniltcm 

c;ue hoje á imitação deHes se diga. "01·elha.s diví.nas ou 

reaes; applü:ou as orelihe.s; ,deu-me beni·gnas O?;ell;uts, &c. 

mas pNtendein justarhenfe que em tae's accepgões se el.i-
ga sempre ouvidos. '" \ 

Outiva fallar de tntiiva &o .' Já Duarte Nunes de 

.LPão no cap. 19 t:lo seu livro Origem da Língua Po1·tu~ 
gitc'ia chama plebea a esta fraz,e. Hoj:e ainda a soffl:emos 

no estilo famili-ar :i e c.omico; po1•ení no elegante ·d.eve-;;·e• 

1.1Sar ue algtima circümlocução' que llàG tenhà 'baixeza; 

v. g. tallur sem reflexão &c. 

Pal1·ador por loqua'l.. , ou fallador, e palm?· por fal~ 
lar com mui la iocluacidatle, é certo que não. são termos, 

que pertençam á linguagem elegante , como antigamen

te pertenciam , usando até Camões do verbo pal!J"ctr, e de 

palreiro o A uctor do poema Insulann, podendo dizergw·

'l'ulo em boa linJuagem poetica. 

Poncaclus é !:ermo, para o estihi> humi'lde; no gra

ve deve-se usar tle_algutl'la frase nobre; -Y. g. golpes de 

páo, 'de bastão &c. 
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Parea; em nenhum cstilo "se deve usar: imitaremos 

por decencia a linguag·em ·meUi.ca, dizendo secundinas. 

Tatll1beril j á hoje não tem usó na sigmific:ação de tribLtta; 

especiálmente em discuJ•so tal, c·omo ô em q~1e o usbtt. 

Vieira no tom. 3. pag. 9~. _ 

Pa.ri'da;:mulher parida, diga-se nnu]her de parto, por

que é modo de fall:n menos popul r, assim eomo pejada 
é mais ·decent.e, do q111.e ·dizer prc·nhe, ou prenhadá, co

mo diziàm os antigoE. Com tti\do nenhum destes termos 

a1ppr0vamos no ca'Htcter sublime ·; pois que apeoas ádmit

te o verbo pm•ir, querendo qt.w se diga Cla-r á l~os , se é 
que howvermos de· estar pela sentença de alguns cribicos 

modernos. 
Patrala eparoleirlro são termos ql:I·c·não mei-eG:em cen

sm=a ,. USando-se delles nO estilo' em que OS Us'OU o· po
lido A1uct0'r da Corte na .Aldea, . pa:gr. 17!?t e· 186'r 

Partes; boas pm·tes, em vez de boas qualidades o~ pren.l 

dasr pesson:e5 ~ ou dot€s 'da nàtmeza; é modo"de ·fallar, 
que já começa a desagt·adar aos escrupul-os-os em dema
zia, qtle faiem e5tuào em envenena>r palavras. 

Parvoíce; apenas ll'a e·suilo· em que hofe se sofra és
te ' vocábulo, "e.xceptúarrdro"' o jocoso .. Diga'-se•fátuidade, 

(Jnt inepmas; oú estulricia, tétmo~ que não gão -dfesfitui.:. 

dos de exemplos seguros. 

Peç€Jrv7ia, e· peçonhenta fota:m vocabuiJ.os de· que usou 
Viei!ra . Hoje quem não tiver tanta auctoridade, como 
elle-,' deve dizer [fallanclo em estilo ora:tori@-] véneno' e 
-venenosq ~ se qí.lizeF agradar aGsde[icados ouvidos dá·ta'i: 
tica in~xora~el. 

Pedreira pot va&i, (J, s6 se- a?'ntitre em di~CL\tso··gr:ave, 
pam form-ar algum n·obre equivo~o ; .quall fo:i: 0 qt~e dis

se Vieira com felicidade no tom. 1. pag. 669. 

Pejado por modestamentte envergonhado não te~ lo-
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gar tão ·nobre em coniposigão grave, como tinha em ou

tro tempo, e tem ainda hoje pejo, de que ·é composto. 
Tanibem na signiflcáção de embaraçado · tem só uso no 
fallar }ilOpular, não obstante achar-se em Barros n·a Decad. 
~. pag. 190. 

Piolho; }DO<Íie ser preciso em assumpto grave ou ain
da em qualquer oulF0 estilo usar <deste termo, e como a 

sua ' 'ileza não lhe dá legar a en'trar em composição de 
qualquer caracter, que ella seja, merecerá muüo louvor 
.aquellc escriptor, que souber darnobreza aeste vocabu
lo por meio de alguma frase decorosa; ·v. g. asqueroso 

inseeto, molesto companhei·ro dos pedintes, ou outras se
melhantes que não deixarão de lembrar a um engenhQ 
fecundo. E' com rasão censurado um moderno escriplor 
de uma. ;vida de certa religiosa do Convento de Santa Au

na desta cidade , dizendo deHa, que por grande mortifi
cação comia piolhos &c. 

Podre é podridão não tem defensores entre os cultos 
n1oderno3 como e tem entre os antigos. Não sabemos que 

haja outra rasão ~ais que o tiranno despotismo do uso, 
que q·uer se!iliga corrupto econ·upçâo ouputrejacçáo &c. 

Poeira tem bom logãr no estilo familiar, e ainda 
no medio; porem no sublime sempre se deve dizerp6 com 
o epilheto que a necessidade pedir. 

Po1·co e põ1·c'a não entram no discurs0 pol•iuo. OPa
dre Vieira ' 'endo-se preciSado a fallar deste animal, usou 
de varias frases sempre decorosas ao estilo, em que falla

va. Por conta da mesma decencia, c1ue péde a linguagem 
elegante não quer a crilica 1 que se diga pcwco monte,:: , 
J;Dasjavali, nem porco na s~gnincação de svjo, mas sim im

mundo, nem pm·queiro, nias gum·dadm· do gado ümmm 

do &c. 
P.orta trao;.,eira cham.aYam sem 'repar0 os nG~sos an-. 
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tigos á porta falsa, que fica por de traz da casa, e ainda 
BluLeau não teve difficuldade de usar deste termo; po-. 

rem já Vieira per evitar baixeza no fallar disse pm·ta 

t1·avessa. 

Posilga é ter,mo plebeu, indigno de se ler, como te

mos I.ido em escriptos graves, segundo nos ensina Fr. Luiz 
de Sous·a na Vida de D. Fr. Bartholomeu dos Marl~res 
pag. \2~1, onde adverte choupanas (por .não dizer posilga.s.) 

· Pot1·o ·(antigo instrumento de atormentar aos mar

ty,res e lambem aos facinorosos .) Acham~s wm peuca nG
breza usado este termo em obras de elegancia. Os anti
gos classicos diziam oavallete e Vieira por fugir á inde

cencia, disse ec'Lhleo, como já mostramos em outro lagar. 

Pragas é mais nobre dizer imp1·eaaçôes; . mas occasiões 
haverá em que o admiLta o fallar sublime. Praguento é 
que é inteiramente ~·ocabulo particular, não obstante 

achar-se em Brito no tom. I. da Mon. Lusit. pag. 196. 
col. \2. 

Preguiça pertendem alguns cultos, que esta pala na 
convenha s6 ao estilo familiar, ou quando muito ao me

dia, e que no sublime se diga }'>Or frase . "Negligencia no 
que ha obTigação de ja'1.e1·, ou outra semelhan~e circum
locugão. Tenho especies de que Vieira disse aocidia. 

P1·ivada por valída tem a seu favor todos os Classi

cos, assim como privança per valimento, mas hoje como 

lhe deram signilicagão indecente, não se admitte, senão 
no jocoso, como fez Antonio Senão de Ca~tro em um 
Romance ao. Carnaval. 

P 'tmhada é voca:bulo da plebe, de que não querem 

usar os cultes modernos em discurso eleg~nte. Usam de 

alguma fra'ie decente, v. g, golpe de punho, ou de mão 

cerrada, ou ·outra semelhanle. 

Pusttblg. Deve-se usar com os exémplos de alguns 
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<Gbisic'os d:es,te termo lati.no, .pura evitar ' i brehezà,, qu"e 
h-a no <..Ie ·bost.da. > • -

Queli.i·a no sentido literal não tem 1!an Lxi10brezà, co..r 
mo roltbTa: no metaforico significando pe·rda ou dromnó 
em tod~ o eS:ti!lo ~em bom · us6. Q~drTadt>l por de:sa.vindo 
perleBce mais ao discurso· .familiar, que ao elegan.te: Na 

signiticação de i!f1111rtbn:Lntddo. de trabalho tem· a: seu fá vor 
nào1 me·líiOS• q.mre a Jaoiruto F reüe na pag. ló~·~ N0 sigf:li~ 

fwado de jallido n~o lhe !faltam bons exemplos-•. Q<uebra
du?·a por achaq1:1e <i}~leireln fos criticos, qllle o <escriptór ·gra..: 

v e pega aos FJredlicos em pt-estado algu rh ~ermo decen.te 3 
v. g. lfern~a in11est·imlaZ. . · , · 

0 1oob1•anto .: se<l.ildo precis0 tlsar <le·sta }!Jalavr'a em lin·· 

gl!lagcm. e1ega,nhe dign-se:jascinaçãó; na familia·r pode-se 
dizer olhado ou q11ebranbo. · 

Q·uitar por i11ipeà·ir nãfo agradá h«\j:e aos oritk@s lilÍ

m·ia.men~e es"crttpulo.>0S; pois que para \il:Sarem . Qieste ver
bo em composição grave não lhes basta o exemplo de V.fei" 
m no rom. 1. pag. 43. 

Rabo d·e• arí.i t'nal . Nas ida(les de{m:i.is inn0cencia pa-> 

ra a nos~a lin'gl.f.a usava-se deste termo sem noLa de ind.€-

cen te:· h~je' s6" no j'Ocoso se deve usar, e 11-o se rio lia . de 

se dizê.r ea'll.di'J, -r - m;as de moC!l.® que não bm:ja affeetagão. 

P.ujaJ..sc de va•rios m0d(mr ~lg faJilar, qoe tem a nossa lin

gttagem' , no!>!qu,aes e.ntna a palaV>ra rabo, porq:ure sempt:e 
-faizem baixell'a ·em tlil<llo ,o estilro, q~1e nã:0 'for joc<Dso1; v. g : 

dcirtar-lhe o rabo do olho &c~ ', 

Raiva com o seu verbo, e compo~tos ' são termos, de 

que fw-gem }JOje em estilo, elegam>te. os·eseriptores .escrupu

lGsos; nã:o o®s·tant!e os ex:emplos de Vieira. Querem q.ue 

se·diga; v.g. ir.a~mpeltLÓ.sa,Jtwor,Jt~?"ia&c. esoolhendo'

se destes vocabuJos o que .approvUJr a Jil~<DjMiedade: 

Ralhar e rallws servem para o fam•i\nar, € comico: 



Rarn ~l grave e eleg~nte usem de alguma frmse, que não 

sP. oppoaha á gravidade, e eh'lgancia; v. g. fuo:,eg• L'aas cLrncw

ças &c·. ou palavras ?Yãas: sb.be?'bamantc rpnofe·rit.clcis &c. 
Rebolcblho : todoS' sabem que é V(j)Z j~>l'ébea, e que· só

menl!:e lerá logar no comic0. Em discu rso seri:o deve-se 

dizer: rif't~go . 

Recc.bitnenbo po:r easamentq é mui proprio no estilo 
familiar; mas no g rave tem este vocab ulo alguma bai-. 

xeza , e será rmüs ao~re dizm vodos, m~pcias ou desposo
ri·os. Sirva 1·eceb~memt-o para {i) acto de · recebe r visitas, ou 

para a .recepção de IJ'>rinci:p1es em. alguma cidade . 

./Reotoar querem os m0demos que seja '' enbo· proprio 

s@. para bestas, e 1·etroccdetr para !IG>mens. Tur.nar .p&rct 

/;yas é moclo. de faillar, que huje, convel!ll mais aD düour
so humilde 1 que ao elevado. 

Red61· [ ad verbio] t:em bom. usd> no_ estilo familiar, 

e media; no sublime será maisrwbre dizer; v.g. com o 

exemp1o -d.e Jucintho F rei re· napag. 4G. "1'ioha emlÕ1·

no uma,; letras antigas" &_c. do q-ue dizer, tinha em re-
- do1· &c. Quem tambem dissesse á roda, teria em ~ua de

f-ensa aos ,melhores Classicos. 

· Reg atem· fa voxes, e honras por diffimblt'a-las ou con

cede-las. com difflctddades _parece a mui tos verb(!) p~>uco 

elegante, e séi proprio da lirrg,ua,gem famil.i.ar. Se valem 

em tudo os exemplos classicos, nenhuma rasãQ tem es-. 

tes escrupulosos. 

Remeloso não basta o grande exemplo de um 'Viei

ra no totn . 7. n. 168. pa!-a se usar hoje desLe te.rmo em 

estilo semelhante ao que pediam os seus Sermõrs. Re.,er

ve-se para 0 comic0 e satyúco. 

R:equeb1'C:.do por am01nte, usou-o F r.. Bernardo de Bri
to no tom. -1. da Mon . Lusit. pag. 63. col. 3. por-em ne
n-hum culto ·historiador destól ialade .~e quererá valer do 
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exemplo. No estilo familiar e comico pode ter bom uso, 

como o tem r·eguebraT, e reqtteb1·os, termos usados por 
D. Francisco Manuel em sua Carta ele Guia, pag. 88 ver
so e pag. 116. EI)l poesia lirica ainda estas palanas tem 
Ioga r mais proprio; porem t al será a o-ccasião, que até 
não as regeite um discursÓ grave, e 01·atorio . Requebros 

corno termo rn usiéo , v. g. ?'equebpos da voz , em toda a 

composição será palavra elegante. 
Ret?·ete, de que usaYam no secu:J.o passado escriplo

res polidos em cliscu rsos graves , significando aposento se

c?· elo, já no temp9 de Francisco Rodrigues Lobo ,era ter
mo indecente, por se lhe ter apropriado uma vil 5ignifi.
cação. Veja-se a Cor,te na Aldea Dialog. ~- pag. 37. ori~ 
de diz. "Servidor já se passou das Cartas para os retre

tes" &c. 
Reve% [aorevezj menos baixeza tem doqne ás ave.s

sas; porem o seguro será usar em assumpto grave de al
guma circumlocuc;ão mais nobre; v . g. su.ccedeo isto ao 

contrar·io do que se esperava &c. e não ao r·eve%, ou ás 

avessas . 

Ri.sadas é termo, que .hoje os polidos não querem 

admittir senão no comico, no fa·miliar, e no satyrico. 
No grave dizem - Riso solto, descompassado, estrondo

so &c. Caquinada serve .só para o jocoso, do me.smo .mo
do que riso á boca cheia. 

Ronca por g1·and~ valente tem a seu favor o ex em pio 
de Vieira , que no tom. 10. pa,g. 119 não só usou deste 

vocabulo, mas tambem do de valentão . . Hoje .p>orem ne

nhum orador tomará tal liberdade, e d.a-la-ha só aos es-. 
criptores co micos satyricos ou graci0ws. Muito menos 

usará de roncm· e barbatem·, em vez de jactar-se com ar-

1'og:ancia, porque o acha no mesmo Classico., tom. ~ .. 
pag. 33.3. Tanto é o escru pulo ._dos críticos modernos no. 
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uso <.lestes termos em assum.pto grave, que nelle· n·em que

rem . dizer roncos elo raar; mas sim bnmúclos, ou ou tm voz 
mêtaforica de igual nóbreza. E' demasi~da impertinenciu. 

R •uço nã6 é epitheto, ~ue se app>lique a hoinêm, cu

jos cabellos se tornaram em cans, ou qLíe começam a 

embranql!lecer. Admi.ne, se porem no estilo familiar, e· 

mui~o mais n<:> satyrico, e jocoso. 
Rtbma pm: grande quantidade cl.e col!lsas amontoadas 

ou H mas sobre oulras, pertence hoje s6 .a0 vocabulario das 

pa~avras familiares, não o@stante ter dite o Padre Viei

ra no Sermão da Visi.tação, prégado na Bahia. "~(O].uel'

las rumas de façanlías " &c. 
SaUat1·i% é termo mais decente ao orador do que dan~ 

çadeira OU bailadei·ras OU [ com0 noj e dizem] dança1"ina; 
assim como sm·áo é vocahm.Io m~vis .nobre do que baite pLG

. blico. Quem quizer exemplos busque os n0ssos bons ora

dores á•ntigos, 0nde fallarem da fdl,ha de I-Ierodias. 

Sevandi;ja por insecto asque1·oso pode-se usar em dis
curso_ familiar, e j0coso, mas · muito mais .no satyrico. 
No gvave ·não tem .hoje os defensores, que tinha em ou

trhs iJ~des, assim no s-enlido natural, como no metaforico;· 

Simo pelo cu.me de· alguma altura tem lagar em to
do o Jisc;:urso, que nião ·pertencer á linguagem subli-me. 

Muitos qlierem , que se pronuncie cima, porem ncbtamos 

sime 'nds discursos vario~ de Severim pag. 100, 

. · " Si%o .em. logar de jttiw rarissima vez pocl~rá ter lo
gar decente no eamc't..ero subJime. Ern qualquer eutro ·es
tilo não· se pede r.ép.arar <i:Om llasão, no USO. deste vocaeu

J~. O mesmo di.zémos de varias modos de falolaF, em que 

entra este termo; v. g. perder o siso, de que usou bai

xat:nente na s1fa Epopea Francisco de Sá de Menezes Li v. 

3. es:t. 98: de ·si%G> em log·ar d<i! -seriar,nente; e outros ,se- · 

melha•ntes -modos. : · 
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Sob<jid~o por · so'b~jo, oti. superfJua abundancià de t1lL 

:gu ma co usa ;- '·' se · bem que o u sou Bri'!:o n0 rom.. 1. da 
Mon . . Lusít. pag. 1 ~4·. c:ol. ~., e .L.obó' IJtl- .Corte na\1\l

d eia.; Dialog .. 7. pn.g .. l 45, ho~'ll: só ' se <.1dn1iLle em lin

guage m_ popuJa!'· 'SobÇ,jo por dx:.rnasiaiLo l:l excess lv~ âinda. 

pareCe que p6Je soft·er-Se h~j e e m êS ltlO gr'àV!~ , roiSJ CJIIé 

a ré foi usauo pelos nossos ttHdho.res eP.icos, dii etrciló: •SI!>-' 

beja· dJ01· ,. valor sglJej@ &c. ··. 

· &do~?iia Lt~ sorlf)mita.'oã<e>' são 'lermG>s 1qt~ê en rt·ern h0-
je em ·tlis.c t1rso ~ÚMot:ib. Os maios cul,Los dJz.é ltl p01f an'!0~ 

no rna~ia o .ptict:'àdo ·ne]((;itdo ' e o peccadm· .nefamdo; -ou ho
mem pelo vicio descendente cla JJi'efand'à . P §1Í tapolis, coJil'lú 
d'ecàros ªlilenl'e di-3se em su.a.s P 'r®Sàs o · P àdre 'Bht'l.eau. 

} · Sofreg·o e sofrcgtiidao t em. bom uso no 'esLilo ~~ni que 

os uso u ,F rttncisco . Roddg~tesr LobO' na ÜoTte na .AlJeia: ,. 

Diálog. 8. 'li'álgj 171, e !D ittlo{:g., ll21 po.g. ~4!} . . Em, dis

curso mais elevad0 Jrrão p6ua LOI' logar ., que não .a-ba La a 
ernefto. • 

J 
.[ 

S~J.Ijar, sujidad!e e· sujo são teí'm<!>s em que oão repu

Favam os río~sos a~ Ltgos, nÕ,ó (Ji.gGf eu j.á em .discUfr'SO p0-

p:lllltlr, mas tambern e;mr ~tuvth H~fe?. pe<!l.e ·a: dega~Dcin! 
que se di ga . 'mancham , immund~cie, "e vrnrnu'rw!Jo ou~ Í;o7·di

a@ erll GjUatquer es tilG>. qm·e não fm· ,j-@C@SID' Olt sa:tFrÍco .. 

. Taananho jpQJ', tão gv·ando,· nà0 obptarrte. set dec to'ldds 
os Classicós, duvidam os ésorupúil.fO'so& de osr/1· de~llêl ' tlo 

genero suh>1ime:, ~oF se· te~· ·feito: rinrt'Í p0pylav este ·te.rmo, 

p.assa-nd-0· do" p<ll'etas •Ji>ara a; plebe;• Jila.rece-nos· <ll.~ ta!l{tsi~ 

esilie .esorw(Du,]o,. e ro• me·sl\n!@t pare'Ce ta,m:bem ·aJ mui-tos: mo .. 
cl.er.mns.,, usa;mdô .des-ti.\'l5CabÚl0 sem .recreieL de mlba:ttft· á. ora.: 
<gãio elegante! J'J • r : ) n • <. • , 1 

Tang.er fnstrurhent-os l11.usico:. &c;;. Ent•ram já al:gl!l'ES 

·<mitrcos a teren1 p0r inde€ent.e o uso deste '9er.bó enll. lin;.;; 

guagem elegante, não obstante ter a s·eÚ"ra'vor l'G1d~~ os 
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Olassieos uesile, João à e Barros .a-té o Padre Y;iei-ra, n.ão 

sentindo deformidade alguma em dizerem .tangt'Jr o }'UJ
?'rJ,f:n,.t.C'J1, e tQ!ft:@cC1' .6 vi_o-'la &o. Em muitas cousa~ é ·nimia

menJ:e csc:ru'Pulosa a cri t.iea de alguns modernos . 

. ,, , Teso por asper.o, seveno i ·on c:onstan l~ e~JV~CYJH~is;ãp 

e.u propositos, tlel!l11 hoje· uma h>aix;eza ind,eoen te; tlue njí.o 

tinha em idades meao;;_maliciosas, as guaes. wm r.s: pf\:." 
ro Jiziam. em discurs~ gra-ve _:_luiz d.e gr·ande tesão ·· n9 

acl:ritillliistrnv a justiça,__:_ Jleligioso · rle. €s:p:irilo .. tcli,Q para 
não .aiÍ!louxac . .em pimite~cias = &c ·. ~&c . . E<~lo.s eX;eru-plos 

são-:-de ;iB.a_rro.s e d.e , FJI: ... Luiz .de .Sousa. Hoje porem de 

naçla •. v.&il.em, porque ·assim o .. quiz ,0 ,usb.s· qt!le pa_ra cn.vi:
lecer palavras serMe .á malícia ..,al'heia. O jld,veri}io_ 'tesa:· 

mente, é o que· hoje -cons~rv-a menos baixez·a ·, e se p6de 

JJISa r- em com.p.osi~ã.o fo.mHia-r. 
Tale, toliêo, e tolaúu;nte _são t~r;mos qt1e se- 'admit

<liem no cotpico., familüt•r c jocoso: no grave c scrbo cJe

~~e-se. di21en n1escio ou fa.ttbO , jattádade .ou neeedafle_ ., f a-

i'I.MJ.m.:ente ou nesciamewte. 

'Poria: só no srullirico não t!erá b:.ü,;çeza. S€l'l<lo preci

so usar-se deste termo em assumpto que peça gr.:avítlade, 

us.e-;s.e de a-lguma circumlocução, oú. dig.a-se: t·wmem de 

olhes -at-ravc:ss.ados, Oll!l. de- oll~LL1' obliguo., Cilu de vista em 

J,1,·ave"', como, liliziam ,.os am'llgos. P:::ura ·o estilo jocoso é 

.que_,se pooiem descubl'ir ·frases m uil0 e:nge !lfhO~·aJs . 

1J?:agadór não é ahsobuea.mente v.G>cabulo humilde 
·em .esti•!o e!ega·ru.tle; p0rem tet~ n;rari-s nobre~a àc<vfi)I}Wdor 

e vara%, especialrn ente em poesia ; e ,por isso a critica 

f~e-netiea nã0 npprovará [mas sem rasão] nos versos de 

-D. ·Franeisco de Eortugal ·utR que di.z =·'''0 tc,nipo troga
do1; ,, q~ial buii,tre a Ti-ci0" &c. '.famlvem ·em sentido, m:e

_tafori.co ~ pouco nG>bre tragm· pot sofret com• pa:ciencia; 

e por isso é censurado o Aucl@r do tem. 7. da Mon. luu-



ólit. por dizer na pag. · 3\20: "O rei de Castella, que não 
pódia traga1· ·esle casamen to &c. 

Traque, esp~cie de fogue~e, não tem ~ogar senão no 

jocoso; e com rasão é çensi.Jlrado o A uclo-r da Vida de S. 

João ue Sahagum, por usar deste termo na pa,rt. \2. pag. 

J 05 verso . Traqueja1· poli pe1·segui·r é verbo que só nojo

coso não aboliu o uso, sendo aliás não menos que de , 

João de Barros na Decad. l,a pag. I f>. col. \2. 

Tràstes d~ casa: admite-se em assumpto familiar; 
·nÓ elegante deve-se dizer moveis,- alfaias ou adorno da ca

·sa, não obstante trastes signifiCarell'l alfaias de menos con

-ta. Com a auctoridade de D. Francisco Manuel nas Epa
·naphoras, pag. I li, p6de-se usar de 't~tensilios, se der li

'cença a critica severa, pois qu~ este termo s6 &ignifica 

em rigor os moveis de guerra, que pert.enc;em ao soMado. 

· Preta em sentido metaforico por st~btile'l.a e artiticio 

não tem Jogn,r d~cente DO estilo érn <í}Ue devia Jallar O 

·o poeta que escreveu · a Vida de S. João Evangelista, 

usando deste termo mais comico que ej.Jico, quando dis

·se: "MH tretas arma ao mutro accÓffillil1erlllendo" &c. Me-

lhor dissera traças. 

Tr·ipas é vocabulo que FJ.fto conta. alinguagem elegan
te, e pede emprestada á da medicina a palavra intestino. 

11-isavtJ e trisneto não tem hoje a nob>reza que tinha 
quundo os usavam os nossos Classicos. Diz-se em com
posição grave: 3. 0 avô, 3.0 neto &c. Deveriam estes vo

cabulos tornar a resurgir' e usar-se delles' já q'ue uize

·IDOS bisctvô e bimeto. 

Valentão já não tem uso senão no joco-s0, e 9 usta-

mente é estranb.n:Jo o Curvo por chamar a Deus Valen
~tâo, nas suas Observa<;;Ões Medieas ., pag. ~?H . ::3e disse

ra ca1npeão, usaria da palavra decente que cónvinha á 

·séria .materia .que escrévia. 



113 

J7alhacouto sim póde ter us0 em discmso grave com 
o exempl0 de Brito n0 t01n. 1. da Mon. Lusit. pag. 347; 

porem: será hoje muito mais cttlto usar ue asylo o·u r.efu~ 

gio' e guardar valhacor11to para o esbil9 familiar c ainda 

para o comico. 
f/alia é termo mais _nobr,e em comp0sição elegante, 

d.o que pedJ'eir.a, ·paJrwra que tem hoje muito de popular, 
não õbst~:tnté 0~ àiversos e.x.ern1plos dassicos que a ·podem 

deffender1 • • 

P exame é voz popular, e não lhe· achamos exemplos 

seguros pr111·a se potler usar em obra que não seja jocósa • 

.Os r.ultos dizem vexaçâo. 
Vivenda por d@1'nii:Cil,io tem hom uso em todo o·éstiào que 

·não for o sub1ime, e por is~o é ceiHurado o ruuct0r do AJfon• 

so .ltfr·icano, usando deste termo p0pulaT em;Umn epopea. 
Vomitar é vocabulo que tem os melhores exemplos, 

àssim na prosa como no verso; mas a critica desta idade 

é. tão delicada' que recommenua se fuja deste lermo o 

mais que puder ser na lingt:~agem elegante, excepto no 
sentido metsforico, porque nelle, commummcnte fallan

do, çonse rva este verbo ma.is alguma ...nobreza. Vo_11~ito 

·;,ti'n.da é pala;Yra mais popula~. · ~ 

Tarvez desejaria o 1eitor principiante nia!s copioso 
numero de vocabulos., rifas: estes foram os que nos oc

correram para satisfazer ao reparo do critico nosso ami

go. E' certo -<!}U~ ha outros .Jm'llitms~ term.os e mocl:os de 
,f.a.l!lar em 01 ·lil@3S6l idiomâ·., q~e raro ou ueuh:ulilil uso ..de
vem ter no .es11iirlo Il'iUlgestoso1 oratori.O e subiimé; m-as s~ 

de tod.os el1es quüessenws f~zer . mengão, não bastroria 

-para elles s0r.este ilivr@>. Apomtrllim0s os qu~ n.es 1emh>rá

mm ,, e os qu:e olilillitt..~mos., esses l~mhrará . ao lei.t0:r a Ji

<Ção dos bons livros B~odernos, :e a pratica ·com as pes-

soâs mais c~ultas na Li,ng.lll."tt. • 
PART. 3.a o 

~· 
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Aàvertidamente não quizem0s ,fazer menção d-e ter
mos infn'lÜ0s·, que claramente sã0· tidos por populares, 

comic0s, ' jqcosos e. chul€ls, ponque nã.'<!) qúizemos en€her 
p'apel com cousa que não .ignoram nem ainda os mesmos. 
escriptores principiantes. Estou certo que ne'nhum ha<ve
l'á que .não fuja. · do tlS'0 de ia:es vozes em discu..nw grave 
e eleg,ante; e qwando ao compor succed·a cah~r Dt;!lles por 

irwdv~rt:encia, depois ao l[mar· peze com >todar a reflexão 

se o tal vocabulo, ou fraze, ou modo de. fallar· são eu 

não decorosos, is•to é, sem .baixeza, .por sevem muito po
pulares, ou se despertam a1guma:s ideas s0rdidas, impu
ras e satiricas; e no caso que assim· seja, cuide em emen
.da-los de modo que não iiql!lem sujeiU®s á moderii a cri
tica,. que em t®d0s os escriptós q-uer que,'nã0 farte acquel-

1a cultu•ra e poliment0 q•ue Cicero tan-to recommendava 
.no· seu icliQma. 

~I 

REFLEXÃO 6. a 

' Illuslração á Reflexão 3. a da ?2·: a Parte, que ira-

c ta do~ nomes qu.e tem commum de dous 
o sezt genero <fc. 

1 

·s~l!isfeita a critica dó B055o amigo, pelo que respeita 
á 1. a Parte deste Tratad(!) ,- rest a agora pelo que toca á 
!2. a satisfazer ·a novos reparos ou escrupuios~ Visto €on-.. 

c.edermos na Reflexão 3. a ge~ero commum de dous a al
-guns nomes, pertemde ellle que o provemos com exem-

-plos classicos, para cque os principiantes saibam os de-

fen.sores que tein ao usar de qualquer clos ditos generos, 

sem os obrigar a folhear Aucto1·es, que talvez não terã(;). 
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_Satisfazehdo a este reparo, dizemos que a palavra 

tribus se acha em Vieira tantas vezes c9m o genero fe
minino como com o ina-sculi.n·o. No tom. 1. -p<tg. 44 se 

eacontra "Ministros maiores das doze trib'l.ts." No mes

mo tom·. pag. lo/21 diz: "Porque das doze tribz~s." Ibi

dem, pag. 85!'2 se acha: "Conrorreram as d0ze tribus" 
&c. Pelo contrario no tom. 3. pag. 108 lhe dá o genero 
masculino. Item no tom. 6. pag. 136 cum seq. se acha
rão rnuit011 ~xemplos; porem muitos mais nos tomos do 

Rosario, que passam entre os criticas pelos que foram es
criplos em mais pu.ra linguagem. 

Tam bem de espinhos e espinhas são no mesmo Classi

co iguaes os exemplos. No tom. Gl. pag. l~Jemos: "Uma 

rosa entre as espinhas. " No 6. pag. 7 4 disse : " Ti r a de 
panno c1leia de espin[ws" &c. Em f1m leia-se o tom. \2. 
dos Sermões do Rosa._rio, qu@. se enfastiará o leitor de 

contar exemplos .deste vocabulo feito feminino. Mas tam

bem em outros tomos o achará muitas vezes masculino . . 

No tom. ~. pag. '!23\2 disse: "Corôa de espinhos,: em 
fim são tantos os exemplqs, que por muitos nos dispen

se o leitor <.lo trabalho de os copiar. 

Catastrofe fazem hoje todos os modernos do genero 

feminino. Não nos op>pomos ao uso; só dizemos que Vieira 

dizia o catastrofe. Alem de outros lagares veja-se o do 

tom.~. pag. 271, onde diz· : "Tal foi o maravilhoso ca-
. . 

tastrofe" &c. 
Apost?·ofe, a que hoje dão q ua.si todo·s o. genero m,as

culino, deu Vieira o feminino, tom. \2. pag. 35, dizen

do: "Fazendo uma apost1-oje a Theodo.sio" &c. 

A Hiperbole umas vezes deu o genero masculino, 

outras o femin1n<i>, s.il bin tendendo a pala vr;:t jig·ura: No 

tom. 4. pag. \"20~ disse: "Fall.a Seneca da hizJe?· bole ta~ 

8 * 



usáda" &c. Exemplm de ó !fazer masculino aiada são 

mais frequentes. _ 
Feni'CC.: j')ertendeFíi hoje muitos cultos que se lhe dê 

·o geríero fhasculino; e com effeit0 assim o usam em seus 
· escriptos . Porem n6s em Vieira o achamos semj)re com ó 

genero feminino, subintendendô a palavra ave. Veja-se 
110 tom. 4. s6 a pag. 450; e achar-se-hã1o tão rri:ultipli
cados exemplos, que por mw.itos Bão tráhscrevemos. 

Ton·eniúe; quasi que ninguem ha hoje q!le faça mas

tulino a este termo, quando os Classicos quasi sempre 
lhe deram este genero. Vieira n.o tom. 5. pag. 16: ·,1 Vis

tes o tO?Tente formado" &c. 
Diad'ema" palaví·a a que nenhum culte modern0 

qlllererá cl.ar o genero feminino, d~u-lho Vieira em mui

tas ·purtes. Lembra-nos qne ne tom. lO. pag. 500 se acha 
tll!l.a·s vezes ·: "Tirou da cabeça a diu:derr1a" &c. ; se Ch,ris, 
to tirára a dí'atÍe;nia" &c. O meshw se achá sempre ne 
voema Ulyssipo. 

Fantasma: parec.:erá a al•guns cousa e,tranha dar a 
\ 

esté . tm•mo :o genero masculino: poís sail.:>arh que lho deu 

Vieira no tom. 10. pag. '356. "Por mei0 de ~•Tnjan'tas~ 

ma cabido da forca." Nã:o é unico este exemplo. 
Personagérn: coin alguns exemplos que .não são da 

infi~a nota dão muitos rri.odemos a este nome 0 genero 
m~scuHno, imüamdo aos càstdhanos; perem e!? Vieira 
ainda lhe não achámos senão o feminino. Not0m. \2. pag. 

~17 diz: "Todas as grandes pàrsonagens das tl'es jerar
-chias;, _&'e. No .[). }'>ag. ~0!6: "C\!lnvid0u as maio1·es per
sonagens dó seu reino" &c. , e na plillg. 489 : "PeTsona• 
gens feridas e despedaçadas" &c. No7. pog. \2~-~: "Com

pa1·ando-o ás ?'na-i-ores pe;rsonagens &0 m um'do" &c. Veja .. 
se tambem o tom. 10 pag. 4!8€>, e 49•.L c0l. \'2 . 
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Domingo <i' dorninga tem sua differença. Como ter

mo ecdesia,tico é do genero feminino_, e diz-se Domin

gas e não domingos da quaresma: resar do. dominga e não 

dodomingo &c~ Como termo privativo dos seculares é do 

genero masculino, e diz-se : ou vir miss~ ao doming.o e 

nãe á dominga: trabalhar ao domingo e não á dominga 

&c. De maneira que o;; ecclesiasticos dizem sempre 4o
mmgos G@ anno, e o·s seculares donú.n,gos. Por sabida de 

tod05 escu:saJ a era esta Refléxão, mas ser v ir_á para os es

trangeiros que não quizerem errar em a nossa linguagem. 

REFLEXÃO ?·a 

Em q~te se addicciona a Reflexão ,J. a da~ . a Parte 
que trata dQs supe.rlat'ivos. 

Nesta ma teria pouco nos re§ta que ncrescentar. Dire

mos s6 que o Padre V i eira no tom. 3. pag. 17. fez de 

sup1·emo ·o superlativo supremissimo, e no tom. 4. pag. 

51. duas vezes de immenso formou immensissimo. Tal vez 

que tentado com estes exe,mplo~ é que se animo'-! um 

academico real da nossa historia a usar arrojadamen"Le 

do superlativo unisRimo. Os modernos criticas estranlutm 

·como b:nbaros e impropr:ios laes superlativos; porem se 

C a tão clisse perpet'uio1·, e pe1petuissimus; Cícero intinilioT; 

Seneca p?"oximioT; e Ovidio 'VGGuissimu.s &c . Porque se 

ha d~ extranhar a um Classico como Vieira que use tum

bem da sL~prema auctoridade de mestre? 

Não nos esqueceremos tun1bem de dizer, que frequen

lemen te ou vimos formar super lati \'Os çle o.u tros superla-
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ti vos, v . g. de gq·andissimo , g1·andississimo; de impodu
nissimo, i?npodunississimo; de boníssimo, bonississimo &c; 

Não se devem aumiltir -estes excessos, senão noestil€> jo:

coso, em que o mesmo errar é uma graça elegante, á 
manéira dos antig0s comicos' eri_I quem se acha pessirnis
simus, e rninimissimus. Em qualquer outro estilo dar-se
ha por erro. 

Advertimos por NHimo, que s6 tambem, liiO joc~so, 

no familiar, e no satyricu é que devem ter uso aquelles 
nomes, que com a terminagão em ão ou em asso tem for

ça de superlativos, como v. g . altarrão, velhacão, poelas
so, gigantasso &c. Damos esta ad vertencia, f aliando por 
via de rPgra, porque occasiões haverá, em que estes ter

mos augmtnLativos terão b0m Jogar em discurso grave, 

assim como o tem alguns' diminu Li vos em ele., [que cos

tumam ' serdr s6 para o jocoso, e sa-t.yrico] como v. g. 

1·eisele, de que usou Brito na Mon. Lusit. tom. 1. pag. 
155. em Jogar de dizer reisinho ou pequeno 1·ei . 

. : 
REFLEXÃO a.a 

Addiecionamento á Riflexáo 9.a .da l2.a Parte. 

De varias descuidos na _Reflexão 9.a nos argue o cri

tico nosso amigo. Censura-nos primeiramente ter-nos es

quecido nella o ·verbo hi·r, devendo fazer-se delle especial 

memorin; pois que são raros os que acertam na conjuga

ção da primeira pess0a do p[ural no indicativo: 

A verdade é, que cemmunissimamente se conjuga 

nós vamos, vós lmdcs, clles vão &c. devendo-se dizer nós 
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hi'inos ,. e guardar· o vàinos para o imperativo ·&c. Como 

sei, q'úe a muitos se faz estranha esta linguagem, ap0n

tã.remos de Vieira máis exemplos do que é nosso cqstu, 

me. No tom. !2. pag. 137. -"Já him.os no -terceiro wovi

mento" &c. No tpm. 3. pag. ó7. "N6shimo§ pelos ·p~s

so,s de.·Chl'isto" _&c. ~o tom.4. pag. b~8. cal. 3. "N6s 
himos em serviço da fé" &c. e na col. ~. ~' N:6s somos 
os que hi;inos a ser·vi.r a elles" &c. No tom:ó. -pag. ~1. 

"':l.'odos himos emban;:ados na mesma náo" &e. ·Item pag. 
338. " Em · bem clara preva do que himes dizendo,; &c. 

, Ne tom. 6. pág. ~88. "'1'odos himos .. caminh:al!ldo para 

a futura" &c. Item, pag. 499.· "Devot;;ão que ategora 

himos louvando" &c. Item, pag. 539. '' Himos áquella 
portaria" &c. lteqJ. l?ag. 54~. "Nos himos cli_spondo, e 

haMlitando" &c. 
O segundo repa~;o do critice é não termos fallado 

nada sobre a natúreza de alguns ve1:bos, 9.<; que usa Viei

ra por modo diverso do. que prati:cam alguns modemos. 
JN esta: ·ma teria nãe poderemos satisf.azer com-ex tensão. ao 
amjgo, porque ·é pont0 e~ qu_e não temos feito paFt.icu

l_!ir observação. Cem tudo escreveremo~ o que nos occor

rer, que p-or p0uco que seja, Rão deixará de ser util ao 

escriptor principiante. 
No uso do verbo a7'1l'a.s}ar,. d!z-se commummente ar-

7·a.stando-se , e V i eira dizia arrastando s~m a par-ticula 

.se. Veja.se além ,de o:utros-logares o do tom. 92. · pag. -18~ 

onde diz. "Uns ar1·astando, outros sem~ pernas, outros 

sem bra<;;os" &c. 
Ao verbo assentar, querem muitos, seguindo a D. 

Francüco Manuel, que se ajunte sempre que signifi.car re

solver os termos comigo, comtigo, comsigo; porem do con

trario são muitos os exemplos em Vieira. "Depois de assen
ta?" que a maior obra de Julio Cesar "&c. tom.~. pag. 3~. 



O vei·bo pàdh· nu sua; signiúca~ão ,' páS!. i v a erl'adà.: 
menté conjtJgh!P- m lilitos :·' eu pariii,, tu pairtisbe, el1le pá r..! 
tiu &c. devendo conjugar. Euparti-n'te~ tupartiste-te, el.:. 
le pm·tíu-se &c. pàra assim imitarem no grande mestre 
:Víéira; que eln. todos ·Os teJ;npos sempre acrescentava a 
partícula se. "Pa1'lindo-se Ch~isto para o Ceo, &c: tom. 
~ - pag. ·109. · .1 

... No verbo sobí?· cdii-St! commum"m·ente sabi?· pe~(ft pa
redé , sobir ao mànte; e Vieirà dav·a-~he caso actho di
zendo sobk. a parede' sobindo' o mon'te &c. veja-se o tG>m. 

~ - pag. ~iH~: Os m'o'dernos, que nãe ·faliam assim, não 
procedem com coherencia, porqué dizem sobir a escada, 
e não pela escada. ' · 

Ao verbo caUJm· acrescentam quasi '!iOdos as :f'lar:ticu~ 

las me, e se, dizendo ccdlo-me, calle-se &c. Em Vi-eira 
pelo conlírario acho ' mil exemplo;;, eín que di'z catZo, e 
-ca~l'e; calte:va> ·caU&:vam &c. No tom. lj3., pag. 3~·9. "No 
consistol'io 'de Deus os i'nterf'Ssados caZlàm; [e não callam
se, como hoje sediz .J Notam. 3. pag·. 70. "SeeUe cál-

·lar como cóstuma'-' &c. Item; pag .r \267. crAp'renda, e 
·çalle .. No tom. 4 . pag. !W?b. "'Assim callou o maior pré

g·ador 'do Mundo &c. He·m pag. 31!2. '' iDeus lhe mando\i 
q'ue ca.llas~e &c. 

Qg'!lai· : serrl'p1·e os Classicos ao caso deste verbb acres

ce<ntava·l1ll a 'pre-po~ição da·, o.ii de, ou do, <1-izendo, gõ
~l'Zr do 'Ceo", da g'l~wi:et, de detlicias; e >não [Mtno iwje es~ 
çrev~m in•ui tos J go'ilar 0 1Ceo, a gloria , a's .deHci'as &c-: ' 

(J r -~··:; \ I 
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·r REFLEXÃO 9.a 

Em que se discorre sobre o 'liso de algttm;_as 
part-ículas, q?te se aJimtam, a 1-•erbos 

e nomes. 

Por oc~asião ' da reflexão · passada .nos·occorr-eo, disconer 

um pouco em serviç0 do escriptor prind.piante sobre o llso 

errado, que muitos d-ão a a-lgumas partículas, que acom

panham aos verbos em suas conjugações, e · aos nomes 

em suas decl-inações. Alguns critiGos superfilciaes, e que 

dos noss0s Classicos ~em ievissima noticia, persuadem-se 

que .. sendo-lhes necéssario usar; v. g: ela linguagem ama

ra?n-no ·, leram-no, ouviram-no, dev·em di2ler nirnm·mn-o, 
leram-o, @~bviriam-o; porque é uma posposição, qt1e val 

o mesmo que o amwra11i, o le1·am, o ouvi1·am, conjuga

'«;ãio "certamen1e ge~úi•na da lingua portugueza. 

Forem não diriam assim estes criticos, se tivessem 
·J:ição dos no~sos Classicos, especialmente do Padre Viei

ra-,' que -se.mpre aj1unto'li a . particula no; e ma aos V·er.: 

bos naquellf's tempos, em que ellas tem ·Ioga r. Produzir 

iodo:. os ex.~mplos seria um pr.ocesso infinito·; transcréve

remos s6 alguns pa.ra desengano destes ·modernos -gram

maticos, cujos· escriptos ' nãp .declaramos p0r não sermGs 
odi0s0s. , 

Ne tom. \2, pag. 109. Ji.z· este .Auctor.. "Fiseram-no 

assim recolhidos &c. e na pag. ~~\eÇ:! se acha "Quiseram

no aclàm.ar por seu rei .. :. aclamaram-no •.. 'haviam-no 
de prénder" &c. · No to'Pn. 3'. pag. 35'2 disse tambem. "ti
nha·m-na dles ·corn merecimento &c. 

Não ha hoje igualmente' c®usa tão conimum, como 

dizer-se v. g . ; ha de se, e não ha se de, qu a:nd0 'em Viei-



ra não ha cousa tão triviar, COID0 e este segundo modo 

de pronunciar. No tom. ~. pag. 16~ se achará: ".Ela se 
de offer:Jder a verdadeüa lealdade" &c. No mesmo tom. 

'· \ . . . ~ 

pag. 357 s·e lerá: "lia 11e de pôr 13m balança o menos, e 

o mais,; &c. JN~ ton;. 3. pag. 350 e 351 se encontrará: 

"Ha de se entender c ha se de advertir" &c. No mesmo 

tom. pag. 369 : "H ao se de julgar, e avaliar os homens" 

&c. e ná pag. H): "QuandO' Eliãs se h.ouve de partir" &e, 
ij'o 1:om.5. :p>ag: 451 ': ".Jleime deguardar" &e. enm:tca 
disse hei de me guardar ,r ha de se pôr', hão de se juLgar " 

' I 

&c. como heje comm um mente se diz. 

·r Sã0 mui1t0.s tambem os que ·tem JllOF uma pura re
dunda:!lcia e_ste mode de fa'llar t:eferir-vos-hei, as vossa? 

proe.za;s" &c. básllanclo dizer- ?'efer?trei as '\Ossas acgões , 

nl.JilJWI'arei as véssas proezas. Cbaínam igualmente r.edun

ganej.a a estoút•ro modo de· falia r. " ·Deram-lhe- f!- Pedr<f, 

deve~do~se dizer deram a Pe!!lr<? : elle via-nos a n6s , pos
toq ue n6s ó nâo víssemos . a ·eU'é , bastando que se dissesse 

"elle via-nos postoque n6s o não vissemos " &c. Porem 

os que faliam do ).JrimeiFo modo tem· sempre em ·seu· fa~ 
~·o11, a Vieira. No· tem:\2. pag. ,313 • . cliz e1le. "Louva'P

vos-hei as nossas virtud'es, rcp1lende1·-vos-hei os vossos-:vi

oios" &c. No tom. á. pag. :H4 à'iz tam.'bem.. "Deram:

lhe a S. Gghçalo" &c. E no tom. 7··. pag. 39. "Elle via

nos a nós ·em quanto Deus· , posto<l!uê n6s o não víssemos 
a elle. " Estes modos de falia r, bem longe de s~rero · re

dund.~:J,neias, são graças da i•ndole da nossa lingua. O que 

nella será feia mancha' será o pronun·eim: v! g·. amaria

se, ler.:ia-se, ensinaria-se, e euviria-se &c. em vez de arnar

se-hia, ler-se-hia, ensinar-se-hia, e· ouvir-se-hi(fl, &c. 

Já em outro logar deixamos obser,vado, que ao ver

bo haver sempre se segue em todos os modos, ten.'lpos e 

pessoas d~ ·sua conJug·Çtção a parlkula de, e que é erro 



dizeT v. g. J-Jooemosja-ze;r; havê1)WS amar &:é. em vez de 

havemos de ja'l-er, havemos ;d~ amai; porque a dita par

tícula não pertence ri'g0rosamente ao verbo haveT, m_as 

ao que se lhe segue. E daqui vem, quefazcndo-s~ estas 

perguntas. "Hei de amar, , has de amar, ha de am.ar- f 

hâo de amar?" deve-se responder em boa linguagem: 

hei e n$ío li:éi de ; has e, não has de; ha e não ha de ; háo 

e n,ão hão de. 
, Advertimos ID?is, que é erro usar da ~i ta partícula 

de com o verbo dever. Não se ha de pronunciar v. ·g.; 
devemos de ja:~.er ; devia de ler ; devera de amaT &c. tm 

Ioga r de devemos fm.e.r; devict le1·, devera amm· &c . .A.d
ver~imos por ullimo, que no uso do verbo haver não se 

deve aj.u n ta r o . de, quando o termo, que se s~gue, é noM 
me, e por isso é gra1·e erro pronunciar;· hei de miste1· ·, 

devendo-se dizer : hei miste-r, ha m~ste1·, hão mister, ha

viam mister , e assim nos d.emais tempos , e pessoas; por

que mister é nG>me antigo, que sign•iflca necessidade, .e 

~taver va1 então o mesmo que ter. 

N ,ão nos esqueceremos de advertir , que no preteri::

to imperfeito do conjurictivo dos verbos; v.g. se euama-

1'a, ou amasse, Vieira [segundo a nossa larga observa

ção] muitas mais vezes diz amanL, tivereis, e dissereis, 

do que amasse, ti-l:esseis, e dissesseis. Lembra-nos alem 

de outros exemplos um do tom. 1:'2. pag. P214. "Se v6s 

tivereis os olhos tão allumiados, como David·, pode ser 

que dissereis o mesmo" &c. Hoje raro será o e~criptor, 

que não seja Vieirista, o qual não diga tivesseis, e dis

sess<Jis. 
Passando dos verbos aos nomes, todo o que não ti

ver folheado bem a Vieira, estranhará como uma vicio

sa reduadancia dizer-se. "S'l.ta era ele Naboth a vinha.

Sna era de MiplwbQset a herança de seu pCii Saul. - Sua 
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e1·a .a Jar.enda do pai de fmJúlias do evangelho" e enten

deri!l, liJ.tle bastaria dil'ler. A vinha de Naboth e1·a sua
era de Miphibàsct a herança de seu pai SO!lol.- A fa%en
da do pai defamitias do evangelho era sua ; porem saibam 

os que assim diriam, que 0 prjmeiro modo de falha é do 

grande mestlte da nossa língua no tom. 5 . pag . 450. 

,N eUe achamos igualmente g1lle nupca dizia, como 

hoje dizem guasi todos, reino, ou provincias da .Europa, 
ma.s de .EVJropa; nem toda a Eu1·opa , mas -toda .Europa. 
Veja-se no tom. 6. ~ pag~ 50. onde diz : co~fusão da c:hris

tamdade de Europa, e na pag. 5?l6. "Todas ns p.rovin

ci ds ele Europa" &c. e na pag . llO. "Toda .Europa a ser
visse á Meza" &c . Jacintho Freire -de Andrada c0nstan

temente seguiu o mesmo na Vida de D . João de Cas
.tro, "onde são infinitos os exemplos. 

Não qespreze o escriptor principiante o que <ihiss.emos 

nesta Refle:x.ão, e pelo que arponlamos cuide muite em 
ob,servar nos Class!iJcos [ especialmeDlte em Vieira] outros 

di versos modos de fali ar, nos quaes consiste um.a grande 

-parte ç1os mistedbs , e delicadezas da nossa p>l!lFa_, e ge

huina linguagem, as quaes muitas vezes iglil0ram, 0u 

esquecem aos mesmos cul-tos. 

I-

' ) -
REFLEXÃO lO. a 

-Em' que .se mostra qatanto é fctci,l cCf!hir .em e1•-ros · 
de grammaUca , e prova-:-se com exempl(!)s 

do poemr: Ulyssea. 

Üra s~ tanto é es·tranhavel ignorarr os segredos cle u.ma 
Jingua, . q.uanto mais será censuPavel caMr em err-os ela-
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ros na grammatica _della, e mui to mais se for de gran-de 

nota o Auctor que os commetter? 

Rem~temos pois eate livro, l~nçando ·ou trá vez mão 

da Ulyssea de Gabriel Pereira de Castro, e nesta epo~ 

pea geralmente upplaudida, guiados pela critica <IJ•Ile lhe 

fizera Manuel de Faria e Sousa, mostremos bem aos 
olhos do escriptor pr-rrrcipian te o-q u anho é fiei! cahir ern 

erros indesculpaveis da grammatica da ·sua mesma L1n

gua, uma vez· que claramente os. commetteu um Auctor 

que tem seu lagar no catalogo dos nossos Cfassicos. Dos 

exemplos que aponLaremos tire .o leitor por fructo polir 

escrupulosamente os seus escriptos; observando uma e 

muitas vezes seestáerrada 01Jl€OF11ecta agÍ·ammntfca del

les, para assim evitar ajusta critica dos cultos modernos. 

Logo na estan c ia 1. do cunt. 1 . commetteu este epi
~o uma falta de grammatica, quando disse : 

, ............... Se eu podesse tan tê J 

"A' patria, ao mundo; á e~ernidade canlo., 

Uma vez que diz cant~, devia diz·er se éu posso tan :z. 

to; e s6 se dissesse cainJtára _é que te ria bom logar o po

desse. 

~ Na est. 73 do mesm0 can tõ ha tam bem uma con

cordancia grammatica1, que não passaria hoje se!il!l repa

ro. Diz o poeta : 

"N'ourtra pane o jardim se vê partid0, 

"Que uma fmu alcatifa representa, l; r 

. "De que a formosa Chloris, e 0 m'atw(!]ió ' · 
"De set' s·eu jatdimehô se •contenta" &c. 

Para a linguagem ser exacta, uma vez que disse 
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Chloris e o mm·ido , devia pôr no · plu r ai · o contenta. Os 

Pxem pios uos poetas latinos, que tal vez o pD~eriam de
fender, ue nada valerr_t em uma epopea portugueza, cu
ja Lingua jámwis admitt"u ' semelhàntes Hb'erdaJes; an
tes a mesrria eGnéor~a-ncia .grammahical, que qtter na pr0- . 
sa, manda tatmlbem,obseuvar no verso i exceptuàndo aL.., · 

gumás especiaes licenç11s, que c0ncede s6 á·· poesia, · em 
cujo caso não esta•rnos por ora. 

No mesmo cant. 1. est. BO ha o.utra falta ue gram
matica semelhante á antecedente, e causada lambem por 

força de cónsoante. · 

.! "Que OS di,lpba nos CeiJlS , e escUrO inferno 
, ·Vês a teu grão poder ajoelha(lo., .. 

Devera· d~zer eq~. pura linguagem (},joelhadas etmcor

dando com ce~Ls einfer·no, que revêrenceam o grande po
der de Jupiter. 

No cant. ~: est. do Argumento diz o poela que cu1. 

grega antena víra'" &c. Estt~ mouo ue fallar não agrada
rá aos de p~tladar delicado, assim como não ~gcadou a 
Manuel de· Faria e Sousa, _ dizendo que as antenas não 

veem nem ouvem. 

No cant. 1 3; ·est. ' '2f> usa do particfpio csperdiçando , 

e eensura-lho "Jgbaüio Ga:rcez Ferreira, . querendo· que dis
sesse despe1·diçando, uma vez que no J:>!Dema pronuncia 
desperdicios e não esperdicios. E ste cri ti co estranha tam

bem ao poeta · dizer consume e p1·osig~Ge, di~endo-se já no 

seu tempo, como pronunciágão mais culta;~ consome e 
p1·osegue. Não achamos a esta critica ID"lJi polido funda

mento; e se e.ste poema não tivesse outros erros de gram

matica, não teríamos duvid~ a dizer que não tinha de

feito. 
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,JN" o mesmo canto est. 73 faz com que Polifemo, quei

;xando-se de Ulysses, diga: 

, ,Mas como não te estim.o ., nem ille temo, 

" Vendo-te em tal miseria_, e tal estado, 
"Te agasalhei infame peregrino, 
"Que a tudo acha caminhos o destino. 1' 

Supposto dizer agasalhe,i, fallando do passado, não 

poderá agradar aos escrupnlos0s o não te estimC!>, nem te 
temo, posto ncrpresen te, e qru1ereriwrn €J.Ue o p0eta tiv:es
se dito com mais correeta grammatioa: "Mas como não 

te estimava., nem te temia •. . • te agasÇL~hei." 
Na est. 8\2 do mesmo canto ha uma falta gramma

ti~al , que não p6de ter boa defensa , por mais que se 
empenhem as Ii<:'enças da sy,nta.xe digur~<'la. Diz, Polife
mo a seu pai N~ptuno: 

" Aqui teu filho tens de furia insano, 
"Que em tuas agtias lava o sangne immundo, 

"De que banhado estou, e quasi exangue" &c. 

Bem se vê que devia dizer e~tá e não estou, · visto 

.fallar em terceira pessoa de filho. 

No canto 4. est. 53 parece-nos que a critica seve

ra não approvará usar o poeta de dbedece-lo em lagar de 
obedece1·-lhe, que é o que pedia já a grammatica do seu 
tempo. Apontemos os versos. 

"Vês as netas belíssimas de Belo, 
~'Que o iniquo mandado executaram 

" Do pai , e por melhor obedece-lo , 

" Os miseros esposos degolaram 1' &c. 
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Com tudo nós ain<fla estranhamos ma-is a puer.H e ri
dícula antithese de bellissimas e Belto ," e a redundanci~ 

do mandado executaram, e depois vir a obedece-lo . 

A est. 108 1!10 mesmo canto não póde pas:~ar sem re~ 

paro grammati.cal."Qualq•uer leitor bastará a ~ulga-lo. 

"Que saudoso pranto, e magoas vejo 

"Di'!..e1· sem fruito á Lusitana gente" &c. 

N ~m sabemos €om.o pranto e magoas se vejam di"!.er~ 

especialmente · o, pra:nto, ao qual s6 compete o vttrbo .ou
vir. Se dissera "que •saudoso pnan to e magoas ougo ·sem 

fructo á Lusitana gente", então ente'ndia-se . . 

No cant .. 5·. _est. ~~ .diz desejar de ve-lo. em vez de 

deseja1· ve-lo. A pll'rticuJa de é certGl que no ' seu temp@ 

era já usada s6 pera pl-eb.e dos escriptores. 

"D'um delgado cendal andam v.estidas, 

"Que accende mais a desejar de ve,-lo" &c. 
r· 

.... , .. 
isto é, o corpo das nympha·s. Pára bem devia dizer como 

Camões : " Q~e o desejo de vê-lo m.ais accende" ; ·p®rem a 

força do consoante o fez eahir' .em •tão e·m l_l)e-~ada e defei .. 

t uosa grammatica. 

Na ést. .87 <do mesmo ·eanto usa de um veio em Io

ga r cle um foi • . E' claro o err.o, nãGr estand(l) em ltalia 

quem assim falla;va; 

"D'aqui Perseo nasceu; Danae cortando 

"C'o fllho o mu:r por desusada. via 

"A Italia vei0" &c. 

Porem eu quasril _G_llle- antes 'pord0ára esta falta do 



-que ·a fastidiosa genealogia em que ke êa'n~a o poeta nes

ta estanda, do me.smo modo que o faria o conde D. 

Pedró. 
No catit. 6. est. 1 ~~ põe diversos verbos em -uns taes 

tem:p·0s,' ' que os não appr0vam as regras de uma g,ram
matica exact.a. 

''Ordena-se que o grande Heitor tomasse 

"A redea, e capitães comsigo el0a, 
, Que repartisse as l1ostes, e ordenasse 

"o campo' e désse o mouo d~ peleja: 
, Que os de Dardania Eneas governasse, 

"E acompanhado neúe of~cio seja" &c. 

Visto dizer ordena-se,' d evia continuar "que o gran
de Heitor tome , reparta , or·dene e d2 : que Eneas gover·

ne" &c. E querendo usar de tomasse e gove1·nasse, devia 

dizer ordenou-se, e proseguir dizendo elegeRse e fosse , c 
· não eleja e seja. Nenhu~ ouvido haverá que não e~ tra
nhe esta confusão de linguagens. 

Na est. 77 do mesmo canto, fallando de dous ca

pitães peleijando, e comparando-os a dous l eões, com

mette uma grande falta grammatical. 

, Qual dous leões famintos sobre a presa" &c . -

Bem elaro está que devia dizer quaes, sendo os leões 
dou"s, e dous tambem os capitães, dos quaes diz na es-· 

t ancia antecedente que as- espadas levantam ·refulgentes. 

No cant. 10. est. 3:2 diz estava, pedindo o sentido 

que dissesse e:;tá: 

" Vejamos o que o fado nos consente, 

" E o que por elle decretado estava. 1' 
P ARJ' . a.a 9 
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J;>ara exe!'I,I·Jlllos pastem estes reparo~, p0is qq~ 9 nos

so fl.m é s6 avis&r· çw escriplor prinoipiante, ~ n_ão e~qua

drinhar exactamente todos os defeitos grammaticaes que 
se, en.eon tra,rrl mtesta celebre ep0pea, que a ser esl~ o nos

·SO a!>~urop~o, cl'epceria em Tnuit.~s pagig.as estf\ R,.ef.l;e)l:~9· 
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ADBITAMEN'.VO E REÍTOQ!IJÊS' .ÁJ PREFA~1Q Â.tiTPli'Gg~A! rc. 

.:..G t :a PARTE. 

O~sp-ã~~~ éjúe' tn~~ã~ ' éntre'. â iií1p~·e'ssãó 'ltã 'J.l,éb Éfdas- ~!a 
e·3·.:ã pítrféQ;_.de&f!i o'l1râ tlé'l:tlógã.I''a:!li dtfé't~éé't~fií· cicéàsi&e§ aé' 'niJ.· 

v~r · tiMidit d ináis ilÍgú7mag llo'fflp'0'Qi~ª'es< c1o· nc:i'S'SlJ A.; ê llk sé· 
rectificarem algumas inexactidões :-com •ô pi'êsen-té' ad&idíou.r
mento ficará o mais completo, que nos foi possível, o catalogo 

estampa'-dã' ~liHegoJda ae- Pt-Me'go- dà -pll!rt'é pri-M'eit!!I. 

P-rirPt'o! .. ;- A tiiigjl VI da! Ptéfã9ão ,. Ii'a-:ba petlcti.tidYil: dú' tex

tó-,n àird'é' sê i:bà1tl'!a C!J àõ't1õ ·d~ .1'6~8 ,- deve li::'t:.csé 1!82·9'1 

1f.. pàg. \f){. t_fUlfSl nu fiirfi'; o'i'tdé está U cjfte tttâavili s6 s1fíil! á 

lulil tffll: 1<'T8•.q arliiilW rlejlétr.'t llb uw jll.U&d'tiiéidô " :..u. strBA'fi·til'á::;sê ..t.:.:· 

•rf]_ué sàÍW 11t' luz -em :fl7&8·. 

' A 'jfà!g·. X. V litJ.'l'J t•.a éntle se mén'éiífl\~ o' Án-ii'õ di! í7Ba1 Ma'

sê .J!'7 &9 ..!l!.l é ' á!cotesõllB.feLs'é' "'-' 11 na nilesmã ó!/J'iêifui.',: :l1!bt. ·élé if. o;; 

-:!:~Na nres'ffi~ pág..· ãili jiném, ém . lõgar· da data dB: inl'prf\sg~8 
d~ Árté'~Póet~êd' tle Hb71dtfi!ó1 t11atliil:z'i&a) &c:. dll4~1Já•se i7S!f: 

'SUtlnd'o• ~ -U'a pag, ~·XI!f va~·i:n'chiitd~ nâ's in~~itá'h.Jfhã ó1:ira: 

cofi'i cf'tTfe;to _._. O Mehtó?'' ele Fillé'lrii'ó' ; eté7·iptllr pí~'-l~cipi'anté .. .J..;;:. 

A'Giià:>se_ pór~m !fn•plié~sn s-õb" e fitulo- ség:Uinte ~ 'l<-·(l AAn~'i' ãc 
9 .r.-
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Pltiland1·o, Epislolas a um esct"iplol' pt·incipiante , por Candido 

LuSitano. Coimbra: na imprensa de Trovão e Comp.a 1826, 

12.0 fr.- São dez epistolas em verso:' e consta de 59 paginas 

ao todo. · 

Tet·tio: Accrescentem-s~ ao catalogo das impressas as obras 

seguintes: -" Al'ie histot·ica·; pot• 'Ca~dido Lusitano. Coimpra: 

na ÍJ!lprensa de Trovão e Comp.3 1826. 12.0 fr.- Consta de 

dois livros em verso solto, e tem a'? todo 47' pag. de impressão. 

-"Santos Patronos contt·a as tempestades de raios, invoca

dos em devotos hyrnnos publicados_ pot· Candido Lusitano_. Li!boa 

naofficina Syl'Viana.l'l'58. 3.0-Alem ~emuitoshymnos doA., 

compreh_enqe ,esta pequena coli.ecção outros compostos po'r varies 

socio9 da Arcadia. Consta ao todo âe 82 paginaa. 

- " Memm·ias das p1·incipaes providencias que se de!·am na 

te1:1.emoto que padeceu a cOrte de Lisboa no a.nno de 1755.- 1 '1'58. 

folio ; .,sem o: ºorne dp Impressor. Sabiu eBte livro com o,suppos-· 

to_ nome de "Amador Pah:icio: " .porel;ll ' ó Çatalogo da ll,eal ·Li
vraria das Necessidades dá ·como auctor destas Memorias Q P.e 
Vranc~s;co José Freire,. .., .,, 

J 

Ás REELEXÕEs 1.a E 2.a- Sobre palavras antiquadas. 

' 
No catalago que o A. ordenou dão:Sf! cgmo obsoletas e f6ra 

de uso muita.s palav.ras que no se,ntido proprio quotidianamente 

se emp_regam , ·o~ p.m;que são riecessari_as e porveptura. unica·s em 

seu signifi'Cado, ou porque nunca se ,proscreveram , e s6 os· escru.: 
pulosos seiscentistas as refugavarn , ou porque a influencia da li

ção dosu Classico~, . hoje louvavelmen ~e renoyada, ·as tornou a pôr 

em voga. Inch,Jiu t(!,moem o~. nQ" mesmo vocabul~J:ió os nomes 

de arma~ antigas, · os termos de brasão, os que d~signam ca~gos 

civís ou~ militareª' heje abol~do.s: toda'Via não se podem .cons.ide

rar antiquados' porquanto todas as vezes que nos fôr necessario 

' indicar;. !ltoJ:>j~ctos-por e~sas \'OZl!S des·ignagos h.avemo.s lançar mão 

de lias·: ... logo ~6 . podemos. fl!zel'- que. ef!tram ellas com , mel) os fre

quencia no djscurso, ~ ,s6 em certos. casos , mas nunca as mette- · 
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remos ·no rol .das . palavras desusadas. -"-Das que no tracto com
ruum: ainda hoJ'e cef.reÍri ,~fazemos · a seguinte Hsta . 

u !. t 

~catar. ' ~ .,., d Caimãó. 

Acendrar • . 

Accnd~;tlha.- ; ·1~ 

Ae<i-pilhar. J • 

"Acinteinente. 

Aéo"dado. 

Açcite.a. " 
. Adentado • 

.Á:fan. 
Alquébrar. 

Arteiro. 

Assomada. • 

:Barafustar. 

:Beta r. 

:Britar. 

Cailímo. 

!Denodado •• 

Derrocal'o , 
· J)espei-to. 

. Embaiment<!. 

Euibetesgar • . 
Esbulho; ,-

F9jo. 
:Fouvei.ro. 

Guarüla .• 

lnfunaclo. 

Lev<!ntisco. 
Mainel. 

,Maninho, ; 

1Vla11ulho. 

Nado. 

• r 

"!Paláf,re·m ,. >' w 

Fá.reas . .. u~ 

.Passa:menlo. 
Pejar. · • 

'· ' P.eqwice. 
l?inca1ro. 

Pro-l . 
Rebiqúes. ~ 

:Relé. 

RetoMÇar. 

Roaz.· 

Roçágante. 
-Sá faro. 

Sandeu, 

Talar. 

_l h"! 
, ,t r . 

Ainda no mesmo catalogo, encontramos · palav-ras que pe
dem algumas "breves adve"rtencias' qúe escreveremos seguindo 

sempre a serie alpbabetica. 
T 

- ~ Acontiado : alem das significações que.Ihe dá o A : tinha ou~ 
tra , talvez ~ais coinmum .que teda~ ellas. Por .acontiados . se en:. 

tendiam aquelles individuqs, nã'o q1ue-receliiam quantia, mas sim 

que tinham de·seu quantia (conJia ou con'thia) de bens sufficien-. 

tes. para poderem servir · ·na ,gueirà .. co in .cavallo e armas: Esta 
sign_i•ficação é tão f~equent-e nos docu'mentos antigos , . q'ue rnªis 
que<t:údo ádmira escapasse' não s6 ao n·osso A .. ; mas tambem ao 

]>.e Vi,terbo . no Elucida.t·io ,. a Mo,raes nas primeiras~edições do 

Dicc. e até ao prop11io Diccionario da Academia. A' :vista >deste 

sil~neio ' ãllégaremos as auctori~aqe~, que nos .a1bonam, ; 

Consulte-se o chamado Regim~nto da GueN·á, que 3e at
tril?ue ;a ElRei n. piniz ·, e que de certo tem determinaçõés 

muito posteriores; irqpresso pela primeira vez no tom.- ·a.u das 



..fh;pvq~ ~a; ll:MQ1·, lf~ZrtealP.[J o qg Çasa .Re~~, •. Lisboa 1'744 ás 
foi. 304; se be~ qYI'\ f'\DOJ'Il\~IP!}Of:e tnlltiladQ. e jncorreQta; e ao 

depois impresso com muita correcção no 1.0 liv. das Or<len. AJ~ 

Jonsinas, Coim.l?r;;t. l792, por se achar hellas incorporado :,·neste 

Regimento) !I~ ma~·ifesta e confirma a cada passo aquella &igniT. 
fi cação de aco7.1~iczdà. E para não accumularmos citações, que en
fadarião pela ~ua, i1wariavel conformid~Jde, bastar-nos-ha ,ahrir Q 

dito 1.0 li v. da.q~~Uas ordenações· ,• Íle ~eu tit. '71, que tr-ata--:-:: 

Dos Coudees t: Rc9{imP.ntos, que a sç•us affic~as pertencem = Cllj,A.J. ,0 

cap. , que se. içscr1<1Ve = Das Conthias., 'per que hamcle semjl_a.;~J~ 

!lados cavalos, e cwmas em todos nossos Rt;gn,os = começa atsjm~-. . 

" Na cicla:die1de Lixboa, c .em toda a ,Estremarlura qs l(f~~ 

" teverem bees-, que valham quarenta marcos de prataava1iado~ 

" segundo nós, mandamos, ou mandarmos que valha~ teerrun 

" cavallos rece:hondos, e estas anmas, q.ue se seguem ••• &c . ... , 

"e posto ql.le.,}he. do dito avaliament-o. falleça hilm mai.oo. .~ 

" prata, de gW;sa·, :que nom sejam mais de trinta e nove., .n.Q;ói 

, lhes leixero ,Ôe lançar o dito oavãlo e. armas." 

E ass im co;1tinua: todo o cap. determinando differentes qt'tan'}i_q§ 

conforme as Comarcas, &c. 

_,_,q Nj9 ltlU,I!I,'I>(cp-iQ~o · Cad1uio ,d-a.-.Cbmltl'ca de . E\1011'&.~ Iféito no 

*..WHI~ §lo !~iUStJl.Q .i!'·E.lRtt-i ·D. Joií.o. l}f·,. o q.u.<\<l Jnventa_6o estál 
· no Livro grande de pergaminho, da1niesma: ~<lm.ata , , 'bequ•a! 

f~~ q !fU!'l).!l!;a i~ j~:~triigQs.~sp.t:éi'!C~ I'}Ílet tJsJ?l'j)CUl'ado.rn des~ 

.1:%Q~d~tl~ . ç\f?,l(ll:J;!íl nas Contes~ q.u.e El,IKei I!}, ,A<ffo~lSO Ç4. Q,) fez ,e.nu 
~Çtl!l~ll,l : ~ \11~ deÂtes a7·bigqsd)a,\l'\ ;r•.-' 1 " c s ,íLr 

~ ~ .qq~ os desta"' Cidade erom · a~NUip.tilv& 1em- see:reoi all.'llbllanj ido:p 

t .'a '·em \ l}.erem oailwltos de quinhentas: lihnas~ p011q astgent.es,erQI'III.• 

· ril'! 'll1~ pçbt:~ta e, •men~uadas.., , e q. lhe pediam Lp.or· mergeeo'iq,. õ" 

r ~,.., fos.am cns:blartjicJ!o p.eu e.s leen ~sal uo de quu1,tiia rdeahill1 rL' 

.. , hras' . ·,EilBieyr; i-e!jpillld~W €( Já s.ob.re·, es.to .. m:ahà:arar,._ e.;lil\é fe ' 

,, 2e11a n1etsP.e q .Mie, n0 a.vaJJiasemi e.rrC"a.nd&~a .ep llllti ::b ·as casas ~ 

, nê' as . .~:auJillS, , , e··alfuÍJaH o t1é lih.es • n.ii~a fezer.a •· l}êb:iht íRe-.y. , 

J•l• ·i'f!IID~ ~Ue d'ôra-.u·, o' .·1 ·.,, .• • n'•r, u u-.-· r~ 

E.:~e , Iirc.smo.:liv.. _;1 iioL xiii&, · f zendo ineilçãGT d.e.lil'ligos qu 

f-oiaffi ,dadus per os ~rioe.:J11ilo~ nas, Corlle ,nqQ:e> ffi~Rei IJ .,Joãe; 
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1.9 -fez' em Coim br,a , era de 432, de Christo 1394 i h a um tu·-

' tigo , tjué falla; 

;, q algí'í.us 'forom costr~j'idos pena' teerem •caualtlos •e armasl e 

" q adgí'íus ·perderam• per. necesicÍades e 1 a~miticias parte dos 

" b'eens, e q lhe ' pediam por merçee' q lbe maiJdasse aualiar 

•f llouamente ~eus bee11s 1 e q elas contias', q lhe fonem ,acharlas, 

wq:: daquellas fosem costranjidós . EIRey respondeo q ~be pra• 

" zia que ãquelles q casasem seus fi lhos; ou lhes· mornessem as 

, molheres { q a eªtes aualiem seus be1is, e outros nõ sejam 

-,, aualiados, -saJ'uo se OUUerem •SUaS cartasr." . r; , 

Ctmcluire'mos fazendo um leve repa!!<o, e é que os •nossos !llóder

n-l'is' legi -sladores'- não sabemo& se por fugirem ,, se p_or não te11em 

noticia da antigualha port\)gueza de quantia ( contia), .e aijuan

tiados ( acontiados), adoptararo para e-xprimir a mesm-a · ide ia .ou

tra. a,nt'igualha, ·aiudlri mais velha 5 e romana , na~uràlisando as 

palavras censo 1 1·ecenseádó;: &o. 
Adesfn·?· Lê•se no-Elucida?·io pelo- P. 0 !Fr. Joaqu,i m de_ 'San

ta ;R-osa,- :VP.rb • . adea:l!:ado , o,seguinte ;- ,.Jltoje ,ditemos. aav.dllo- á 

deska-· pór cavallo ·acobertado, e que só por ostentação e gra·nde

z-a c;Hestado <vai na col1l'itiva. Das·,cousas que vão de mais, Oll s6 
per t~çreação e allivid, âizemas que ·vão adestre."-Vid ._,t&m

bem o Diec. da rAcaà • . na palavra L1 des"fn·o,. cetno .fó1nn.qla. ad-

verbiaL. ,. ,. 
4rJ~ar; sigói.:Õea· tíantbem- pastagem C@ffiiDUIJI paFa ·O& beis 

, do_ll , 1si,ng~le,i~os· ; e outros }avn~doiies 1 q:ue a não .tinham· s.11a

E' .f~ll\l!-len t,.issimo •p.ós are&tos antigo& da. Camara de Anayoles, 

~té ;ao ~eàào dó 5eculo de .seiséen:tQs., Foj ,desconhecida, ~sta si

gnificaç:fío .assim a0 A ... do ':El-ttCÍ(d.G.1'Ío ,r qemo aos do DiccifnJI.. da 

-tJcaÇl, ' • , .. · ··' 

, ,1 ,:E!rTJ .11m Alv~rá .dado- por Elltci D._;!oão 3.o em ·santarcem 

a 8 de Julho de- 154;&.,. r ftg.istade .á~ fdl. -60 do l.iv. çe!l'l<p;~~ente 

J 

iJ- , rt " .ffi:u. El~e~ faço a !la~er a qúantos este •. rneu a~v.aírÍt vy

" rem que entre os capítulos particulares, que . . ... ~ vyla 

.:" ·çi .AtJ'&y.e~ p0r s.eu_s ,proéu-rªde!'és, q enviou ás co"'tes, q fiz 

" .na-- ·vila. d'Ã.1meir,irm o afluo de 54.4,. · v!'!io l!m ' cap-itule, de 
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"que oteor tal he:-Primeiramenle que por ser esta vjla ""de 

, muitas vynhas, e olivaes, e outras bem feito-rias, e, ?s md~ 

" radares dela ·os mais honrados ordenarem lavoyra, p~ra a 

;, qual lem'·bois, i] da não as ditas fuemfeiter.ias, poiT não ha~ 

" ver aclua·, ·em que se recolham:_ que sua Alteza l;iaja po·r bem 

" que se tomem as her'dades pertencentes pera ella; e q.ue os 

, senhorios os não talhão, ainda que pera ello .. ténharri posae, 

"e privilegias; e sejam avaliadas-as.herdades portres ou qua

, tro· bomeils, pera se pngarem; e se pagaFá ,como ota estam 

" arrendadas; e que toda pessoa, que ti.ver bois dent-ro na vil

,; la·, seja· carreteiros, como lavradores, vam lá pa~,tàr. ; sob 

" pena de •pagar de -v,azià, e mais da puslmra da:camara o que 

" fôr ordenado. " 
El mais 'adiante ..-

" Ey por bem, e me upraz que ~~a di1ta vila haja adua. pe

, ra o~ bois, a qual se fará na herdade de Santana, que he 

, do Espritall da di'tta villa, 'e será pera isso dad~ ··ao Conce

" lho rlella dlarrendamento põr tempo .de\ nove annos p·or' de~ 
" zanove moios de pam em cada h li anno, convem a saber 'qua':. 
" tro de triguo, e os quinze de cevada, I]Ue he mais hum riioyo 

" de cevada ' do que ora a di'! a herdade rende; com tal âe•· 
,, craraçã9 que os Juizés ' e of:ficiaes _·do Concelho d'a dita vila· 

, ordenem e dem dons homens seguros e abanados, q'ue ~o

,, mem sobre s1 o arrendamento da dita her.da'de; e}>aga'mento 

" della; os~quaes se obrigarão /por si e seus ben<~, cem'o~pl'inci

, paes pagadores, de"dar, e ~agar ao Esprytàll<os ditos de

" zanové moias de . pàm em cada hunÍ adno, du•rando os di-tos 
"nove.'annos, ao témpo da rle:v>idade, ou "sua justa vaTia: 'não 

, lhos pagando que sejam por elle executados em seus bens e 

' "fazenda, s"em o Concelho, nem outra àlguma pessoa.,.. pera 
, ello mais 'serem citados , \nem req:uerid'os , &é. , < 

Pela continuação oe ser a adua na her-dade de Sant' Anna, se veio 

a m~clar o nome da herdade, que ain~à hoje. se 'chama da 
AJu·a. . j ,, • J r; T ~ r) 

Aduei:í"o, era o guarda'dor das bois, e das pastagens da Ndua. 

- Cdmo se vê da Postura feita pela _ Cam'ara e Góve.tiJança da 
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c.la Villa de Arrayolos em ,20, de _Agosto <te 1588, e está ás 

foi. 92 * a 94 do li v. das Posturas daquelle anno, no seu Car-. 

to rio. 
AJomda: no Jogar citado de Fr. Luiz dh Sou·sa p'áre·ce ter

a significação de tida em valia, p1·ivilegiada: diz assim - ut:on" 

fesso não me atrevia a sobir a este .lagar' ·porque estando' t!ão 

bem ajm·ado, como tendes estes dias -visto, ·arreéeava que per

dess2 por mim o que po1' elles tem ga-nhado." --

Alht~rhuquerque: n'a passagem allegada de F_r. Francisco 

·Brandão, (ql!e ·é um documento de 1:2si>) não vem escripta co

mo uma s6· palavra. É a seguinte. "Assi daquillo que eu hei em 

Portugal e em Leon, como em Galiza, como alhur hu que1· ~e 
eu o haja .. : , 

Amomelado: não nos parece que tenb~ :a accepçãõ qu~ lhe 

dá o A., mas tambem não temos por e'xacta a que lhe aponta 

o Dicc. de Moraes: o caso é que o Dicc. da Academia traz o 

mesmo logar da Aulegraiia e nãó o interpr~h.' 

Aosadas: segundo o Dicc. da Academia signifi~a ousadatnen-

te, affoutamente. r. 

Atimm·: o D'iccionario da nossa Académ'ia funda_ndo-se rrã 

auctoridade de Faria e Sousa dá' a este ver:bo o significado de 

empreltende1·, comm~tter um jeito: porem o P·.e Santá Rosa no 

Eiuciila?'i'o diz expressameqte que a sua equi valencia é concluir, 

executar, levm· a cabo alguma e!Ítpt'e!:::a, obra oufaganha. 

_.M6: é notavel o engano do A. fazendo corresponder .a esta 

palavra no sentido methafórice an•ttido: não éassi'lTl, por-que dá 
m6 do moinho, ele figura circular, vei'o a expressão m6 de gen
te para denot31r roda de gente. As·eguas que 'andam com as crias 

nas serras quàndo presentem lo_bo fazem u~ circulo ·, ínettem Ós 

filhos no meio. e defendem-se a ~ouces, jogando' ·per tal•· f6rina 

esta artilharia de garupa que ps mâis das vezes o acommettedor 

erra os pulos e retira-se com o foci:nlh'o,•pariido~ e sem poder em· 

pregar as garfas: aquélla- Jl.oda das eguas é a m6, e ·ne~te senti

do se expliceu: Jorge Ferreira na -passagem 'citada. 

Ontudo; deve· ser -onjudo: e .EJZucidm·io diz o seguinte : :..:_ 

"Con'Vcm este nome a 'todo o christão; ipols verdade'iramente são 



ungidos com. a Graça d~ S""ehhar·, que. no, Baptismo receber.am . 

Acha-se no· Poema· dá Destruição .à'Hespanlla apud Faria., 

Na segJJnda Reflexão desta parte terceira queixa-se o A ·.; 

ce.m muita •rasão de noscesq.uecer.-mos àe·certós yerbes, c"I)Ja fal

ta< .obriga a circú~le~uios· e: a• québrantar-se o -vigor_. dà EFase ~ 
a .esteí r.e.s:peit.o dizemos !) mesmo qlie no p r,inci.pio da .presente 

noty ; :·ha muitas que :no·vanien·te correm· , , eomo boa rn.oeda cile 

lei; ha outros que a Ílec·essidacile da inateria tratada. intr,oçluz .al

guma-& :Vezt:s,·n 0'1 dis.cu~s.e ;f e out•ros que por não_, t!'l<r~m ·aué.toFida

de, e p~r.ecerem, de estr,aJnha proi:l·u rrcia.çãb -ninguem ousa ãc1mJ.t:. 
ti>r .• ·Eaceis são ,âe .corihéce:t_, aoilançar os .olhos pelaà pa,g. 6~ .~ 

63, -e por isse, os não .resu·mimos. em listas. , - .-.·r 

( ·H r ú !h . .o t ' : ~ U ; ~'"T 

Geralmente. são -verdadeiras ,as ollser~>açõl!s ,do A~ ,,_ porque 

ha l~·fii!OS· , q.UJ!jll;l~yns denomjnãm rasteiros ,, e poUuém .urp dis
curso nobre; mas tambem occasiões se olferecem em ,qU'e é for.Ço~ 

SQ erp.p~ega-~çs . .Q,bom juiza Qleescri,ptO!l (ea.>ligão que eHe tiver 

!los mod~IRs•, qe )eloqi'I,€JilCÍª · ~~linguagem o d~s"'iarão de •usa'l.l · yp

ca:b~,~Io~ • que J[ra~i'llQ.ª FtÍI'a €!e- pro;pósito fa'çam' ridiculo. ·qualqu.e.r 

p§t~O}lQ.} Ne §~cule :passa~o.: .. Cl!l.J!IO por xezes . temus ob~g>J;vado..::, 
reina.v~ a ma~iª dF.:· ga,~>t&r pal!l)vra~>- ·C<~ de_masia -, e ,'Pet, is~_4) .,al:; 
~unbar!l•ffi d~ ·plebeus certos. nomeS•ft qu_e. toda·via polle-ril' ê<:mve

lÜetJtemeu~e- ~n.trar,,.Qa or,l!,çl!o· s_em· :a des>jej aren}o! ,J?!pri}He,, se J:IÍÍ,e 

hade chamac· a , !J;Q}• po,rc9i u~ pm,co ;.,se_ a fªsg[.o _p,etli).'. ~ , ·D Po P,~ 
que se n~o. !1ade d-i.~e;:r; fll9 3U

0
eil;o?, _.' ,gu.at·âail§•· cle-_gat;l6 , impl,VJ;tn~ _ 

llo como o A· aconspljl.a, a p~g. jl (\l4 :.,211Jl~m .do estjr'!do, t;ltfl fn,as,!il 

é ri!licull! aifectarç~o.,--'- P.es~ar~mania feli~wéute es,ta~roes,cull.an·qs, . 
J ~ 

tiern . ·que p.or isso fa~t,enl!>.s ,<\I ~ dec6m~ ; .o?:ptm·io:_ ; 1 !l · , · 1 .,r, 

Da.rernes- ço,mP~Qn~lg,t,ll~~ · ()\XemplQs '(ila>ra,\mosbrl,!~ · que ~ce~ta:S 

pal·a.',lras ~on_9,e,rtl,pjlqa:s . .ne.s~ec,!!,pit!J!lQJ,;: ftSQ., eegs~nt:iElas peles- ç~n

temporaneos çl,Q\A; .,no, .es~H'il -fanrilJM e}l~Setu:r·il ;. t~ t~de ~ 5ífr 
hi.me-.nto em gr,a)te ,q.isq_Ui!\SP..\t1.Q á,.• Jê 't.i:a;d0<;0pelG . se.u 'juizp__, claro 

cémo q!l.~ te:m: F~Z~I! .d~, p@r, çle· parte .-:(nwÍtil~•IPalav~a~;, -t·e.me-ndo 
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poreJU ~ncon~rar abertamente o seu seculq, contentou-se com 

i:l ~qdicação. dos Cla§~Ü~~~ ma;is_conhElciqos q_ue as usaram:--: de 

~la&sici:1S tambem g~ -irr;efragaveLauetoúdade seriio os poucos 

exemplos, que v~ mos appre~ept<!,l'. . _ . ! . r 

,.n(beçan.h.ar,:. 'J).Jr.Ji'Jagcisoo Ma11Qel, n,~ Cctrt; de: G.,· disse-o 

da!i, damas. qJ;J~ abo.cQ.pbavam li·nguas estranhas .s~m nenàuma -sa

hElreim~ : p6.llem ha ~c.casiões em que se pode usar ·em serjQ ªssum.pi 

f.~, , e ''cQm e!egancia,, <:.QlU.o/qz. BrJto., i!fiort. p . . {.a . I. .2.0 ca,p, 

1.6'- 'I ,Cqmo :hQmem ql'l,e .vioh:;.t;deliberado ·a conquistar ·rasamen

tJ!. t_oqa,.;a. f!es_I)a.nba., ttnão qu11t:Ía _abe.aanl~I'JT m1,1Ho, par.~ ,us>iim 

qª"J}on1-.!lda i&e~ ·a<:.ha-f!.lsew causa· nsn.huma.,;; -r· 

4_c.abado -por- debilitado:, empr~gQu:O; JJ}ui ÇOll\VCil·Íenternente 

o p,e Chagas. Rq,mi~Jk. Esp:i1·. &fmuti• 12 u ,0• 25.-" ~- agona 

apenas vos conheço, segundo vos vejo velho , acabado e consu

mido.,-

A'cinte: como sqbstantivo, o temos nos sermões de Ceita 

nesta phrase- "Um peccador aifrontado mais se entrega então 

aos acintes da vida torpe que não em os braÇos da emenda e pe

nitencia. , -Como adverbio, M-se em F r. H. Pinto. tom. 1.0 
dia L 3. 0 cap. 5.0

-" E por aqui vereis quão grave peccado é 
eleger ácinte homens indignos, por a1feição, ou particulal' in

teresse. , , -

Aleijão: no sentido natural ha tarnbem lesão, deformidade; 

·porem o polido Barros usou-o no sentido figurado, Decad. 4,a 

liv. 4.0 cap. 18.-" Natural aleijão dos avarentos que sempre 

tem mais conta com a fazenda que com a honra e vida. , 

Anão: Vieira disse :-"a arvore mais anãa é maior que 

herva gigante., E Lucena. Vid. do Santo Xav. liv. 8.0 c. 18. 

"Q':lem diz homem, não diz se é pequeno ou grande, anão ou 

gigante. , 

AtTenegar.-Em verso bastará o exemplo de Camões: cant. 

~.0 est. 40. 

Os Pereiras tarnbem arrenegados 

Morrem , arrenegando o céu e os fados. 

Em prosa citaremos D. Francisco Manuel nos Apol. dialogaes 



140 

f. 136.- n, ~4. rrenego daS'Virtudes exprimidas do artificlo. ,1 ·To~ 

da via este exemplo pertence 'ao estilo familia.:r. ·l\fas o eloqu'ente 

Vieira disse 'h •·um Sermão.-" Quantos précitos estão •no i nfer-

no arrenegando dos seus despachos· ~ , , . 1 

Atai~azar :' àa?emos dois exemplos ,nQ<sentiâo m'et:aphorico; 

porque não aâmha' que ·se u·se quando' expr-ime o··tormeíJto 'dado 

peló'àl'góz;. - " ·iBe'tnJ é que lh-e dessem "'um algoz fami'lh!r · ê' •inte

·rior que e>andásse pe'r-pe'tuaminíte-assom\9rªndó e atun·asand6' com 

a memoria 'dà jnju-stiça"i que com seu·· ir!l}ã'O t ilnlía usado'. , ~P.~' 

Bartbol•.• Guert'J..L- ·Glo,·iosa Co,·Oa &c. pal'it. 4.Jl, cáp. 8'7·''1Jag·. 

'122.-" O amor de:todas es·tas• temporalidades devia 'contHtua

mente atazanar ·a ~Nicodemos ·q-ue se 'não ·p'uzessé l em··riscó de as 

;perd'ell ~ ,',' Fr. •Ao~oniõ -F~ó •. Tràt. ·:1 •. 0 folh'; ·sy3 'icel. 3-.3 ' " "-

I· 1 ·:-

():"~I f r· 1 ;; e [ ljl b ... J ' ) 'll. 1 ú' 
.. 

''1 [, ,, r o .. p 
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Jlag. rr lin. penult. m.ille melle 

" !) " 6 D. Fr. Manuel D. Francisco Manuel 

" .23 " "I e 10 anojo annojo 

" 3() " 5 pag. 1'71 col. 3 .a pag. 1 "12 co\leg. 1. a 
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,, 81 " 
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" 98 , 21 vigorosa rigorosa 

" 
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Pag. 13 }in. 28 Abrotar Ab·ota1' 
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