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INTRODUlJÇiO. 

QuANDo a Historia nos não provasse com irrecusaveis 
documentos haverem o::s romanos exercido longa domi
nação em nossa terra, attestara-nos seo predomínio paci
fico e de muitos seculos o vermos o solo da mesma co
berto de monumentos de construccão romana : ossadas 
de cidades ; restos de vias publicas', orladas de sepultu
ras e de lapides milliarias; templos e theatros deroca
dos ; pontes ; aqueduclos; thermas; estatuas ; fustcs e 
bases de columnas; cippos; inscripções ... - mas mais 
que tudo a lingua que falamos. 

Por tal modo, na verdade, se manifesta a origem e 
procedencia da Hngua portugueza, que ella só de per si, 
e desaccompanhada de outras provas, dera testimunho au
ctentico de haverem entre nós estanciado aquelles cele
bres conquistadores, fazendo-nos adoptar como propria 
a lingua do Lacio. 

Ser, pois, a lingua portugueza filha da latina é um 
facto pe1' si mesmo evidente, e que se prestara a demons
trar a existencia de outros factos anteriores de que nem 
as paginas da Historia nos houvessem conservndo noticia, 
nem os monumentos que contemplamos nos revelassem o 
egredo. , 
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Não recusara a critica as inducções historicas que, 
'n este caso, se houvessem de tirar do principio que re
ferimos; como a mesma critica não recusa haverem os 
portuguezes sido os.: primeiros que descobriram o paiz 
situado na cosLa d' Africa, além do cabo Bojador, e ha
verem Lido tracto e commercio 'n aquella parte do globo 
anterior ás outras nações da Europa; deduzindo este facto 
de que quando alli apportou o navegador, que nos quiz 
disputar a prioridade de tal descobrimento, já os indíge
nas d'aquelle paiz f'alavarn portuguez C01Tornpido: -o que 
serviu de argumento a um de nossos mais sabios e con
spícuos escriptores para reivindicar direitos que nos eram 
conle~lados e que nós lam gloriosamente adquirimos. (1) 

(i) Veja-se a 1\lemoria sobre a Prioridade dos descobri
mentos dos portuguezes na costa occidental de Africa, pelo sr. 
visconde de Santarem, onde, entre outras muitas provas com 
que demonstra esta prioridade, não sam menos !'orles . e conclu
dentes as que deduz da relação da viagem de um ,tal Villaut, 
que é o proprio que pret~nde serem os navegadores de Dieppe 
os primeiros que descobmam aquella parte da costa de Africa. 
-Com efl'eito, pelo que refere o mencionado Villaut, se mostra 
que em todos os pontos, além do cabo Bojador, achou denomi
nações portuguezas, e que os indígenas do paiz falavam portuguez. 
-E', seguramente,_ cur~osa a_ passagem em que~ mesmo Víllaut, 
sem saber o que d1z, da test1munho da generalidade da língua 
portugneza , e, com ella, de nossa anterior .e longa dominação 
'n aquellas partes. O que vamos transcrever e textualmente· ex
trahldo da citada Memoria. 

« Villaut, qui d'ailleurs ne savait pas le pot·tugais, ajoute, 
sans comprendre ~e qu'il dit: >> S'il anive a bord deux amis de 
diiTérenls lieux, 1ls se prennent par le haút des bras, les éten
dent l'un contre l'autre, ct disent: 'Toma .>> Ce ruot étant tout
a-fait portugais, nous pourrions, avec plus de critique, en tirer 
des inductions contraíres, en nous fondant sur dcs faits histori
qucs et même sur les assertions de Villaut. En effect, la langue 
portugaise, en raison de l'anciennelé de nos établissements et 
des rapports intimes q e nous avions avec les peuples de l'in
terieur de I' Arrique, était dcvenuc si générale, que Villaut !ui 
même, en parlant de la côte d'Or et du comploir danois de Fri
dericksbourg, avoue que le général commandant cet établiss_e
ment, ainsi que Ies Mores (les Ncgres) parlaient tous p~rtuga1s. 
Recherches :5ur la Priorité de la Découverte dcs Pays sttués sur 
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Até aqui a língua portugueza servindo dv hypolhese 
para a demonstração de factos que houvessemos desco
nhecido, e dando em resulladn a ex.istencia dos mesmos 
factos que a Historia circumstanciadamente relata e vem 
comprovar. 

Recorramos agora á Historia, e vejamos corroa ana
lyse e appreciação dos documentos que 'n ella se encon
tram confirma a verdade da hypothese que havíamos ad
mittido. 

Do que ácerca dos primitivos povos da Península 
hispanica recontam Plinio , Strabão , Polybio , Diodoro 
Siculo, e outros graves auQtores, nada se encontra que pos
sa inculcar-nos idéa alguma vantajosa das leis, policia so
cial, e do mais que é concernente ás republicas em que 
os mesmos se dividiam e governavam. -Não só a civi
lisação d'esles povos distava infinito da que já ia pelo 
Oriente, quando a segunda guerra punica trouxe as aguias 
romanas ao solo hispano, mas não é ·possível considerar 
os iberos mais adeantados de que os gallos e os germa~ 
nos , a quem Cesar e Tacito nos pintam como barbaros 
c feroces. (I )-Qualquer, porém, que fosse a estado da 

la c? te 9ccidentate d' Afl'ique au de là du Cap BGjador & , par 
le vJComte de Santarem, p. t9. 
_ (1) Dos iberos, ou antigos povoadores da !leninsula hispa

ntea, aão ha monumentos que atlestcm a civilisação -Não ap
pareceu até hoje templo, altar, obelisco, tumulo, ou lapide se
pulcb~al que n.ão seja obra dos romanos, comprovada com suas 
propr1as mscnpções. 

_Se as casinholas circu lares que antigamente se viam junctG 
ao r1o ~ve, e de que nos dá relação o Contador de Argote em suas 
Memonas Ecclesiasticas, foram restos de uma cidade de celtibe
ros, taes monumentos não podem attestar senão a falta de _tG-

- das .as art~s e a ~ruteza do povo que edificava tão grosse1ros 
e m1serave•s tegurws. 

E' de crer, comtudo, que as povoações que ficavam sobre 
as costas do Mediterraneo, c eram frequentadas dos phenicios e 
ca~t~aginezes, com o tracto e commercio d'estes houvesse,m ad
qUifldo certo gráo de policia e cultivassem mesmo algumas ar
tes;- mas a parte septemtrional da Ilespanha, assim com~ a 
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civilísação d'esle$ povos, ~eo progresso nas artes, sua 
língua, seos usos e costumes~ é certo que tudo isto hou
ve de ceder á civilisação , á língua , e aos costumes dos 

. romanos, como os esforços com que procuraram defender 
sua independencia e liberdade cederam . ás legiões de seos 
formidOveis conquistadores. ' 

Não foi , todavia , a conquista dos iberos empresa 
facil aos romanos. -Dois seculos de guerras, quasi con
tinuas , coube a estes pelejar para reduzí·r a Hispanha a 
uma completa subjeição; devendo notar-se que 'n esta 
lucta cruenta nem sempre a lealdade romana foi mantida 
nos pactos e capitulações por aquelles que altamente se 
prezavam de haver practicado heroicos feitos e que tanto 
se esforçaram em desconceituar a fé punica.- Nenhum 
exemplo se nos depara de que outra nação oppozesse tam 
pertinaz resistencia ás armas do Imperio de que chegou 
a ser tenor, e a que mais de uma vez auferiu triumphos; 
sendo mister para vencer o valor dos indomaveis iberos 
nada menos que o genio e a perícia dos maiores homens 
que Roma produziu : quaes foram os quatro Scipiões , 

interior e a que ficava nos limites occidentaes da mesma, con
stava de povos mais ou menos barbaros e feroces. Polybio que 
como homem de lebtras, acompanhou Sci.pião Emiliano ad eêrc~ 
de Numanci~, e. quiz adqu_irir por si mesmo conhecimentos que 
os gregos ~ao t1~ham pod1do al~ançar, refere que em s~u tempo 
ainda s~ nao sab1am os nomes d aquella parte da Spa01a que fi. 
cava fora das columnas deHet·cules: que não tinha nome commum 
e que era habitada de multidão barbara. ' 

Egualmente Stra~ão, em_ varias pa~sagens do L. 3.0 nos 
informa do estado de 1gnoranc~a e barbandade em que existiam 
quasi todos os ·povos da Spama na epocha em que os romanos 
começaram a conhe~el-a. Dos que estanciavam na parte septem
lrional da mesma d1z expressamente que semelhavam a animaes 
feroces não só por sua ousadia, senão pela crueza e ferocidade 
de que eram dotados: ncque fo?·tiludinc lantum, seà crudelitate 
et furore feras imitantur . L. 3, p. 113 et 114. 

Tractando especialmente dos celtiberos, relata que antes de 
serem civilisados pelos romanos, eram muito mais barbaros e l'e· 
roces do que lodos os outros povos da Spania: Celtiberiquondam 
omniu.m mal1!ime feri inhuma.nique habiti. lbid. p. 105. 



Pompeo, J. Ccsar, Octavio, c, finalmente, as mais in
trepidas legiões da Republica. -A mesma resistencia , 
porém, que os dominadores do mundo encontraram nos 
habitantes da Península, mal sofl'ridos do jugo molesto 
que lhes era imposto, das extorsões dos Preteres e Pro
consules, e das vexações que lhes provinham do estabe
lecimento das colonias, com o qual homens livres , e, 
porventura, abundados, eram compellidos a abandonar 
suas casas, seos campos e haveres, e até suas proprias 
famílias, para serem transferidos a outros Jogares; coi
sa, na verdade, acerba e duríssima de soffrer: Lal resis
tencia explica a necessidade de noYas oppressões e de 
muitas mortes e extermínios que os vencedores passa
ram a practicar , a fim de segurar por uma vez a con
quista que a cada momento devia parecer fugir-lhes das 
mãos. 

E' infinilo o numero de cidades que foram tomadas 
e saqueadas, e o dos homens degollados, ou vendidos co
mo escravos. - Para se fazer idéa da devastação, basta 
que digamos que no curto espaço de um dia arrasou Ça
tão, o Censo ri no, os muros de todas as cidades que fica
vam no Lermo do rio Betis ; ( 1) e que Sergio Galba, en
carregado do governo da Hispanha ulterior, usando dé 
atroz. perfidia, fez · degollar a juventude de tres cidades da 
Lusitania, cujo numero, diz Su~tonio, (!) subiu a trinta 
mil pessoas. 

O trabalho mortífero das minas, a que não só a 
eubiça do oiro, senão tambem, como é de crer, a vin
gança e a política romana condemnou os hispanhoes , 

{l) Este facto confirma o que dicemos ácerca do atraso 
dos naturaes da Hispanha no tempo dos ro!Lanos. - Para que 
os muros de todas aquellas cídades podessem ser arrasa.dos 
'n.um só dia, era mister que taes muros não passassem de_sim
phces vallados de terra, e ainda estes de pequena extensa~: o 
que im;:>Orla a idéa da exiguid tde, mesquinhez e nenhuma tm
portancia das referidas cid.ades . 

{2) In Vi tu Galbre, C. ~ . 



houve de acabar miseravelmente muíLos milha:res de ho
mens, e de extinguir povoações inteiras. 

Da barbaridade com que os romanos tn:.cla,•am os 
escravos empregados na exploração das minas, é horrí
vel a pintura que faz Diodoro Siculo ; c o mesmo auclor 
declara que cornpellidos com azorragues a 1.trn continuo la
.v01·, era raro v1:verem muíto tempn. ( 1) 

Já se vc que foi debellando todas as resistencias • 
e pondo em practica a odiosa maxima vltHJictis, tam pre
conisada entre os romanos, que estes conseguiram sub
jugar a Hispanba e tirar ás povoações que ficaram sub
sistindo não só a possibilidade de se rehellarem, senão 
tambem apropria vontade de o fazerem.- Romanúaram 
tud.o ; e o modo porque 'n isto procederam foi extermi
flando uma parte dos habitantes ; reduzindo a outra á 
mais abjecla serv idão; e transformando o restante em 
colonias e municípios, onde os circos, os jogos, os thea
lros, os templos, os sacrifícios, os conventos jurídicos, 
as es.;holas, a milicia , os presídios, os casamentos, e a 
carreira franqueada aos magistrados , houve necessaria
mente de ex.ercer poderosa influencia e de produzir com
pleta mudança nos naturacs da Peninsula. -E' aqui que 
pretendíamos chegar; porque estes, como homens sim
plices, sem uma civilisação consistente e capaz de luctar 
com a romana, e, por · outra parte, horrivelmente dizi
mados pelo ferro dos invasores, de força haviam de per
der seos usos e costumes , e , consequenlemente , a pro
pria língua; o que desde logo começou a verificar-se, 
como expressamente nos informa Strabão ,- dizendo que 
os turdetanos, princ.ipalmente os que estanciavam juncto 
ao rio Betis, haviam tomadQ em tudo os costumes roma
nos, e que os mais d'elles, esquecidos de sua lingua ver-

{1) Verum cum die aê nocte in l~bore perseverent, multi 
ex nimio labore moriuntur, cum !l~Jla e1s ab op_ere detur requies, 
aut laboris intermissio, sed verbel'Jbus ad contmuum opus·coacli 
raro diutius vivunt . L. 6· 
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nctcula, se haviam leito. lat,inos ( 1) -Em seguida se foi 
operando egual mudança nos demais povos da Penínsu
la; do que nos dá teslimunho o mesmo Strabão, refe
rindo que junctamente tomada a toga, se haviam vestido 
á maneira e uso de Italia , e que todos os que seguiam 
aquelle uso se chamavam stolatos, ou Jogcttos. (2) 

O caso é que quando os godos entraram em His
panha nenhuma differença havia já entre iberos e rom~
nos; antes adoptados por aquelles os costumes , a reli
gião e a língua d'estes, foram todos considerados roma
nos nas leis promulgadas pelos rrovos invasores para re
ger a Hispanha visigothica. (3)- E não só se introdu
ziram e receberam os usos, os costumes e as crenças dos 
romanos, senão que por tal modo se arreigaram na ín
dole dos povos peninsulares, que, attravessando toda a 
dominação gothica e arabe, ainda hoje subsistem e se ob
servam em grande parte. 

Com effeito. nossa primitiYa organisação social é toda 
romana. -A distincção que ainda hoje subsiste com o 
nó me dé ccwalle,iros e peões, data do estabelecimento das 
colonias e municípios , onde , do mesmo modo que em 

(t) Turdetani autem, maxime qui ad Betim sunt, plane 
mores romanos assumpserunt, ne sermonis quidem vernaculi me
mores, ac plerique facti sunt latini, ct colonosacceperunt roma
nos, parumque abest, quin omnino romani sint fac ti . Strab. L. 
3.o p. 151· 

(2) Et qui hanc formam sequuntur hispani, stolati, seu 
togati appellantur. Ibid. , 

(3) Apponta este facto o erutlitissimo A.ldrete, observando 
que nas leis visigothicas, que se denominam Fuero Juzgo, só 
s~ faz menção de godos e t·omanos. e nenhuma de iberos, ou 
htspanos : menção, que, aliás, não deixaria de fazer-se, se estes 
~lttmos conservassem alguma dilferença dos romano.s =.-o que 

.e tanto mais de notar que aquellas mesmas leis d1stmguem e 
fazem especial menção dos hebreos, os quaes observando sem

. pre sua religião e seu modo de viver particular, se não con
fundiram nunca com os romanos, e sam designados alli por seo 
Gome patronímico. Vid . Origen de la Leng. Castell. L. 1.° C. 

'
0 p . 39. ' 
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Roma, todos os habitantes se dividiam em decu1·iões c 
JJlebeos, representando os decuriões uma imagem do Se
nado, e os plebeos o povo romano. - A idéa fundamen
tal de nossos concelhos municipaes provém dos munici
pios romanos , sendo em seo principio cada um d'estes 
concelhos um senado burguez que representava o senado 
de Roma, e cuja magistratura semelhava a dos mesmos 
municípios romanos: -os juizes ordir.arios eram os 
duumviros; os almotacés os edís; os almoxarifes os ques
tores; finalmente, os procuradores dos mestéres equiva~ 
liam aos t1'ibunos da plebe.- Posto que 'esta primitiva 
organisação se ache actualmente modificada , o caracter 
essencial e distinctivo das antigas municipalidades, a ma
gistral'eera duumviral, não se perdeu , e tem subsisLido 
::tté hoje . ...,..,.. Mu i las de nossas ceremonias e practicas re
ligiosas, como os bailes nas egrejas, (1) as pausas nas . 

(t) Effectivamente não vemos jà bailes nas egrejas; -mas 
não só era costume fazel-os, senão Lambem levar nas procissões 
dancas de mulheres de ruim fama; o que se usava ainda no tem
po do nosso congregado Manuel Bernardes , como elle proprio 
relata e lastima nos dois Jogares que passamos a transcrever: 

((Que sentiremos em particular dos bailes feitos nas egrejas 
c atrios d'ellas, por honra dos sanctos e dias de festa? Fazer of
fensa a Deos, e em cima vender-Ih' a por obsequio? Honrar os 
dias e logares sanctos com obras profanissimas? Comer e beber e 
rir e folgar e bailar e chacotear, dizendo ao mesmo tempo mil ' 
estullicias e liberdades: e querer encampar tudo isto a Deos nosso 
Senhor por religiosa observancia de votos e culto de seos sanctos! 
Verdadeiramente este é um dos elfeilos do muito comer e be
her; porque, como ensina sancto Thomaz, uma das filhas da gu-
la é a tolice, ou a insipiencia . E que maior insipiencia que sup
pormos (senão no conceito, ao menos no efTeito ), que os sanctos 
sam como os deoses do Paganismo, Baccho, Flora, e outros da 
mesma farinha, que eram venerados com semelhantes festas. Por 
isso com razão dice o grande padre sancto Agostinho, que estes 
desventurados e miseraveis, que nem medo, nem pejo Leem de 
occupar-se 'n estes festins, aindaque venham para a egreja chris
tãos, vam da eO'reja pagãos: porque este costume de bailar ficou 
da superstição 

0
da gentilidade. Illi enim infelices, etmiserihomi

nes., qui balationes , et saltationes e:ce1·cere non metutmt, nec eru
bescunt et si christiani ad ecclesiam vene-rint 1 pagani ab .ecclesia 
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procissões, ( 1) os as)' los, a reverencia á mesa , o fechar 
os olhos e a bocca ao defunclo, o lavar o cadaver, o uso 
das pranteadeiras, nos Yieram das instituições romanas. 
-As mesmas usanças e superstições populares não teem 
outra origem. As festas do carna,,al sam as Salurnaes de 
Roma ; os dias aziagos os dies atri ou nefasti , os espe
ctros noclurnos, ou as coisas rnás, que alta noite pertur
bam .9 silencio das casas , os ?emures ou as la'I'Vre no
ctuma; ; (2) a sina ou o fado em que geralmente accredita 
o vulgo, o {atum inet1itabile; a ' 'arinha de condão o li
tuus dos Augures ; as nominas , de que usa a gente do 

revertuntur; quia ista consuetudo balandi de paganorum observatione 
remansit.» Nov. Florest . T. 2• pag. 12 c seg. 

aEmende-se o introduzir nos choros sagrados as chulas, 
sarabandas e outros tonilhos de thealro prol'ano; e advirta-se 
que para a casa de Deos só é decente o que é sancto: Domum 
tuam decet sanctitudo . Emende se levar nas procissões deanle do 
Sanctissimo Sacramento danças de siganas e de mulheres de ruim 
fama .. . » Id. ibid p. 17. 

(1) Executavam os romanos em suas procissões pausas, ou 
estaQões, em pontos determinados; e, diz Pitisco, que ha appa
rencla de que estas pausas {pausre) , se faziam ante certas ca
pellas. Vid . Lex. Antiq. Roman. 

(2) Accreditavam os romanos uos lemures ou almas dos li
nados, que saíam dos infernos a attormentar ~s vivos, e, para 
applaear aquell es espectros honiticos, instituiram festas chama
madas L emuria : 

Ritus erit veleris nocturna Lemnria sacra 
Inferias tacitis .Mauibus illa dabunt. 

Ov id. l~ast. {L 

. ~ note se que não só a plebe de Roma ac.creditava na ap
pança~ d.e espectros noctnrnos, senão Lambem que muitos roma
nos, d1stmctos por se os conhecimentos, e que, por certo, . deYe
;atnos suppôr exemplos de preconc:eilos, egualmente a?cre~1tavam 
n aquelles vãos terrores.- Plínio, o moco, relata mu1 senamente 
a historia de um espectro que todas as' noites incommodava os 
habitantes de uma casa de A tbenas; o que fe7- abandonar e tor
nar infesta a dita casa ; até que um philosopho·, por nome Alhe.
nodoro, a livrou do phautasma. - E' curiosa esta hisloria, e pode 
ver-se na EpisL . 27 do Li v. 7 ." 
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povo , os phy la.cte1'ios dos pagãos ;· ( 1) as figas que as 
mã€s penduram ao pescoç·o das crianças para as lh,rar 
de quebranto, a res tu1'picula de que egualmente usavam 
os gentios. (2)-Fínalmente, fóra longo enumerar todas 
as superstições que nos ficaram d'aquelles tempos; mui
tas das quaes abolidas, e expressamente ndadas pelos 
Concilios, e por ordenanças dos Bispos, não existem já ; 
mas sabemos que se practicavam, e d'ellas achamos noti
cia em ' 'arios documentos e memorias antigas , particu
larmente 'n um capitulo da Chrm1ica de Elrei D. João L o, 

onde ' 'cmos que, a fim de se conseguir que os povos dei
xassem de celebrar janeims, e maias, foi mister instituir 
procissões que os distrahíssem d'aquelle rito gentílico ; 
e, todavia, ainda hoje 'n algumas de nossas províncias , 
se não extinguiram de todo estes restos do tam inveterado 
paganismiJ. No capitulo da indicada chronica se appontam 
muitas superstições que se practicaYam ainda no tempo do 
dito Rei ; para se avaliar as quaes, e lambem para se fa
zer idéa de outras muitas abusões c practicas pagans que 
uão deixariam de existir, poremos aqui ·o seguinte trecho 
do mesmo capitulo : 

«Porem estabalecerom c ordenaron1 prometendo a 
Deos guardar por sempre por sy , c por seus sucesso
res, que dahi em diante na Cidade, nem em seu termo 
nenhum nom uzasse de feitiços, ·nem legamentos, nem de 
chamar Diabos , nem de encantações ·, nem de obra de 
benzedeira , nem de caralolas , nem sonhos, nem lançar 
rodas, nem sortes, nem nenhuma ouLra co usa que a arte 
de ftsica nom consente; e mai~ que nenhum nom cantasse 
janeiras nem mayas, nem outro nenhum mcs do anno, 

(1) <<Phylacterios parece corresponder. ao que cha~amos 
Nominas · e os crentios usavam de Phylactenos c outras ligadu
ras, e es~riptinhos supersticiosamente, e pa~a este effeito os ven
diam em publico em Roma, como entre nos se vendem as ve
ronicas.» Man. Bern. Nov. Florest. T. 3. p. 389. 

(2} Pueris turpicztla res in collo qure.dam suspenditur, ne
quid obsit honre screvre causre. Var. De Lmg. Lat. L. 6.• 
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nem furtassem agoas, nem lançassem sortes , nem outra 
. observanca, que a tal feilo pertença. E porque o carpir 
sobre os· finados é costume deshonesto , e decende dos 
gentios, sendo uma cspecie de Idolatria defesa per Deus 
em seus mandamentos, porem ordenarom, que homem, 
nem molher, nom se carpisse, nem depenasse, nem bra
dasse sobre algum finado, posto que fosse padre, ou ma
dre, nem filho, nem Irmão, ou marido, ou molber, nem 
por outra nenhuma perda, nem nojo, mas trouvessem seu 
doo, e chorassem honestamente, e quem o contrario fi-

, zesse, que pagasse certa pena de uinpeiro, ou tiYesse o 
finado oito dias em sua casa. E porque os costumes dos 
gentios se uzavaõ em certos dias do annl}., assi como em 
dia de Janeiro, dia de .Mayo, dia de Sancta Cruz, esta
balecerom que cada anno por sempre fizessem tres pro
cissões por estes dias. » Fernão Lopes, Chron. de Elrei 
D. João 1.0 Seg. Part. C. 41, p. 100 e seg. 

Quando nos faltasse o teslimunho de Strabão, o que 
acabamos de expor fora bastante para nos convencer de 
que esquecidos da l·ingua patrta , haviamos recebido. e 
adaptado a lat-ina; - porque, uma vez demonstrado que 
tomámos a religião, os usos, os costumes, e até os pro
prios preconceitos dos romanos, não podia deixar de ad
mittir-se que d'elles bouvessemos tomado a língua, como 
meio unico e reconhecidamente indispensavel de poder
mos effecluar uma Lão subslancial ll'ansformacão em nos-
so modo de YiYer e de pensar. • 

Sem embargo de tantas e tam manifestas provas da 
procedencia da lingua porluguez&, a qual ''em os se formou 
da corrupção que na latina ruslica produziu a successiva in
Yasão dos sueros e arabes, principalmente a dos primeiros, 
que lhe viciaram muitas de suas formas, e lhe alteraram 
as desinencias dos vocabulos, sem, todavia, lhe extinguir o 
genio, que 'n ella devia ficar prevalecendo; porque, emfim, 
a língua que falamos é o latim corrompido pelo germanico, 
e não o germanico, ou outro qualquer idioma, corrompido 
pelo lat.im : -sem embargo, dizemos, de todas as referidas 
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provas, que sempre reconheceram os ·varões mais doclos 
e benemeritos da mesma lingua , começou de apparecer 
a opinião de que o celtico, ou o idioma dos povos natu
raes da Spania se não extinguiu com a dominação dos 
romanos; antes .subsistindo a travez de todas as conquis
tas ,. é d'aquelle primitivo idioma que provém não só o 
portuguez, senão os ' 'arios dialectos em que actualmente 
se divide a língua geral da Hispanha. - Esta idéa não 
tinha sequer o merito da originalidade; porque já ante
riormente em França , ácerca da Jingua franceza, italia
na e hespanhola, ~screvera o abbade Girard :-«Quando 

·se observa a prodigiosa opposição que ba entre o genio 
d'estas línguas e do latim ; quando se attende a que a 
etymologia prova só mente a adopção das palavras, e não 
a sua origem ; e que estas sam accompanhadas de artigos, 
que não podiam tomar do latim, e diametralmente oppos
tas ás construcções transposit.ivas, e ás inflexões dos ca
sos, não se pod~ dize1· que, por algumas palavras toma
das do latim, sejam filhas d' elle. >> Vrais Princ. Di se. 1 
p. 27. - D'esta idéa, seguida e commentada depois por 
Beauzée , foi A. Ribeiro dos Santos o primeiro que en
tre nós deu rebate. -Seguiu-se-lhe seo discípulo, J. Pe
dro Ribeiro , que no T. 1. o d'as Disser L. Chronol. sus
tentou a mesma opinião. O terceiro e mais valente pala
dino , que na arena litteraria se appresentou a quebrar 
lanças pela origem celtica, foi o cardeal Saraiva que 'n uma 
.1\Iemoria impressa no T. 12 das da Academia R. das 
Scicncias de Lisboa pretendeu provar que a língua por
tu,rrueza não é filha clct latina.' nem esta, foi em tempo 
algwn a lingua vulgaT dos lust.tanos. :-D osla vez a as
sercão era solemne ; e a Memona app01ada em argumen
tos ·hisloricos, em provas grammaticaes , e, até mesmo 
revestida da auctoridade academica, havia mister refuta
da.- Um illusLre philologo veiu, com effeito, impugnai-a 
no erudito opusculo- A língua portugueza é filh.a dti 
latina , ou 1·e{utação ~c.- Submetlendo a 1\Iemona ao 
exame da mais severa critica, desfez um a um todos os 
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argumentos de seo adversario , que se retirou da arena 
vencido , confuso , e profundamente desconceituado em 
seo credito lilterario.- DPpois de uma tam estrondosa 

_ defl'ota, ninguem, por certo, ousaria esperar que se re
petisse o combate a favor da origem celtica.- Repetiu
se, todavia ; mas como se um campeão não bastasse , 
ou se não attrevesse a v1r só á peleja, vieram dois a um 
tempo. -Foram estes, que mencionamos, dois socios do 
Conservalorio R. de Lisboa ; os quaes 'n um opusculo, de 
que só deram á luz o primeiro fascículo, intentaram 
provar, em resumo, que o cellico é a fonte genuína da 
lingua portugueza. 

A opinião emiltida pelos escriptores que temos refe
rido, funda-se principalmente na difficuldade, que exag
geram, de poder qualquer povo abandonar a lingua ver
nacula para adoptar a de seos dominadores; e na mani
festa opposição que pretendem encontrar na construcção 
e no genio das duas línguas, latina c portugueza. 

Esta opinião fôra para deixí'lr muito nas boas horas 
descansados e recreando-se 'n ella os que a professam e 
divulgam, se da sua propagaçãÓ não resultasse um gra
ve inconYeniente e prejuiso. -Uma Yez ignorada a Yer
dadeira origem da língua porlugueza, de força havemos 
de ficar ignorando as duas partes essenciali&simas dares
pectin grammatica, quaes saro a etymologia e a synta
xe ; isto é , baYemos de ficar no caso de não saber os 
predicados da lingua que falamos. -E é 'nisto que fa
zemos consistir o mal. -O affirmar-se que_ na construe
ção o natureza d'ella se não dá analogia alguma com a 
do lalim, prova já que em Portugal se começa a desco
nhecer o genio da língua porlugueza. ( t )-Encontram-se, 

(1) Aindaque na lingua vulgar se não empreguem hoje 
to~as as formas da construcção latina, não é, todavia, possivel 
de1xar de reconhecer essas formas em nossas antigas escripluras, 
O!lde apparece a mais completa analogia de synlaxe.-Para prova 
Citaremos o Epitaphio do Conde D. Sesnando, que se conserva 'nu
ma tias paredes da Sé Velha de Coimbra, e que mostrando pela 
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na verdade, no latim algumas construcçõcs de que não usa
mos em vulgar ; mas, segundo o proprio Beauzée, cuja 
auctoridade, não recusarão, por certo, os defensores da 
origem celtica, a analogia das idias porle1·eprese7l.tar-se 
po1' caracteres -mui differcntes ele uma língua a o1ttra. 
( 1 )-E sendo na analogia das idéas que realmente con
siste a identidade do genio das linguas, não bastam, logo, 
algumas differenças de construcção para poderem dcpôr 
contra a identidade do gcnio da língua latina e portu
gueY.a. 

Como fôra, por outra parte, possivel que na lingua 
que hoje falamos se não dessem differenças de construc
ção relativamente ao latim; quando esta língua deixando 
de falar-se ficou estacionaria, ao passo que a vulgar se 
aperfeiçoou e polliu, seguindo o desinvolvimento intelle
ctual que se operou c do qual forçosamente havia de 
participar; -sendo certo que as línguas accompa,p.ham 
sempre o progresso ou o retrocesso ideologico e moral 
dl)s povos que as falam : -- verdade que não é hoje per
mittiao ignorar, e que já um dos maiores philosophos da 
antiguidade havia reconhecido, dizendo: Onde qttel' que 

conslrucção ser lraslauado de outro escri pto em latim, está, com
tudo,, no estilo e gosto de nossa autiga linguagem . J. Pedro Ri
beiro, ao passo que não duvida da procedencia latina u'esta in
seripção, confes_sa com bastante iog~nu_ida.de para um partidario 
do systema celtico, que pela phrasc md1ca ser do tempo de D. 
João 1.0 até D. l\lanuel. Vid. Disscrt. Chron. T. 1.0 p. 193, 
nota. 

O referido Epitaphio é do teor seguinte: 

Aqui jaz hum que em outro tempo foi grande varom 
Sabedor e muito eloquente e avondado e l'ico e agora 
He pequena cinza ençarrada em este moimenlo 
E com el jaz hum seu sobrinho dos quaes hum 
Era já velho e o out1:o mancebo e ~nome do Tio 
Sesnando e Pedro av1a nome o Sobnnho. 

(t) L'analogie des idées peu,t ~tre marquée .Par des carac
teres trcs diiTerents d'nne langne a I autrc. Beauzee, Gram. Ge
ner. T. t. p. ~J~2-



vejas agradar wn cliswrsv corrompido de·ves ter por certo 
qué ahi se pe1·uertem1n os costumes. (I) 

Observaremos, porém, que 'nessas mesmas construc
ções, que mais parecem diYergir e discrepar pelas formas 
das suas correspondentes, se não oblitterou o genio da 
língua romana ; - porcrue a idéa typo que produziu as 
da oração latina se não perdeu e ficou conservando nas 
portuguezas. 

Sabemos que lodas as idéas melaphysicas foram for
madas e nasceram das de objectos physicos que lhes ser
viram de prototypo, e pelas quaes as modularam os povos 
que as conceberam e exprimiram na linguagem. -As 
idéas d'estes objeclos physicos e nnturaes devem neces
sariamente ter uma origem, uma localidade, uma circum
stancia, uma physionomia, emnm, certa, determinada e 
peculiar a cada povo a qpem ellas serviram de norma. 
-Sam, pois, estas mesmas idéas primordiaes e typos, 
que, caracterisando as construccões de differente nature
za, nos provam uma origem coÍnmum e a identidade do 
genio das duas linguas. 

Dicemos no começo da presente introducção que é 
um facto per si mesmo evidente ser a lingua portugueza 
filha da lal.ina. -Não julgamos, na Yerdade, menos cla
ras e convincentes as provas analyticas que 'n ella se en
contram , e que nos mostram à ]JOSteriori a sua origem 
e procedencia, do que o sam as provas syntheticas que 
havemos referido, e que nos subministram os monumen
tos h isto ricos. -Para d'isto nos convencermos, basta re
parar no uso que a mesma lingua faz , não diremos já 
das palavras designativas das coisas de primeira intuiç~o, 
mas das proprias partículas da língua latina. 

Se alguma coisa nos prova com evidencia ser a lin.: 
gua portugueza filha da latina, é, sem duvida, o vermos 
que todas as preposições e conjuncções, que sam palavras 

(1) Ubicumque videris orationem corruptam placere, ibi 
mores quoque à recto desci visse non erit dubium. Senec. Epist. 
114. ' 
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elementares d'ella , proveem immediatamentc do latim : 
porquanto nenhum homem de bom senso se poderá per
suadir de que povo algum adoptasse as parliculas de uma 
língua que nunca houvesse falado e lhe fosse extranha ; 
por serem as partículas uma especie de palavras cujo sen
tido se não alcança se não eom o uso e freqnencia de falar 
a lingua em que s "Vem de estabelecer as relações e o 
nexo a todas as idéas, formando, por assim dizer, a par
te metaphfSica de q-t~ ·a mesma se compõe. 

E não só a for:ú a material das preposições e con
juncções, senão a fo,·•<á, o valor, e o sentido das mesmas, 
o emprego que teem tla oração, e a maneira porque mo
dificam os vocabulos, de que resulta ttm certo modo de -ve~r , 
que propriamante constitue o genio da lingua , nos con
vence de ser a latina a origem e fonte primaria da poe
tugueza. 

Os que pretendem que se não deve p1·ocura~· o genio 
das línguas, e, po1· conseqHencia, a sua filiação e paren
tesco nos particulares vocabulos de. cada uma, conside
rados separadamente, e sem a· forma, ot·dem, e emprego 
que os faz ser·vir· á pintura e exp'ressào do pensamento, 
(1) não podem deixar de reconhecer no portuguez atfi
liação e o parentesco que tantos scculos lhe não disputa
ram ; - porquanto os meios mechanicos que emprega para 
formar a pintura e expressão elo pensamento, sam, do fei
to, os mesmo·s de que se sene a Jingua latina; jsto é, 
as mesmas palavras dispostas e ligadas com as mesmas 
preposições e conjuncções : de modoque, 'nesta especie de 
edificio, não só as pedras sam talhadas pelo modulo ro
mano, senão tambem a mesma argamaça, que as conjun
cta e liga, é da fabrica e composição d'aquellcs sabios es
tructores ; vindo, consequenlemente, a architectura de 
todo o edificío a ter as proporções, a natureza e o gosto 
da romana. 

(1) Sam palavras do càrdeal Saraiva na Memoria em que 
pretende provar que a lingn~ porlugue~a não é filha da latina . 
Vid.l\lem. da A.cad R. das Sc1enc. de L1sboa, T . 12, p. Hl. 
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Parece, porém, 4ue tuuo i'tu se não conhece já em 
nossa terra, onde, collteslamlo-sc a verdadeira origem 
da lingua pGrtugueza, se lhe negam j unGtamente as pro
priedades que possue, e em cuja exacta observancia con
siste o principal met·ito de nossos auctor-es classicos; pl'o
priedades em si mesmo importantis~imas, e que não fô
ra, aliás, possível ignorar, sem patentear .uma perfun
cloria deficiencia de conhec:ment.- idcologicos e um gran
de atlraso de desinvolvimenlo int lectual. (1) 

Estas considerações não pocb"m deixar de nos con
üuzir a outras muitas sobre o qU..:nto entre ~1ós se acham 
pm.1co cuHivados os estudos m1alyti-êos e ph.i!ologicos ; 
sendo para lastimar que até hoje não appareccsse um só 
auctor que curasse de investigar e descobri-r as causas 
racionaes das varias formas da língua portugueza ; d'onde 
pr<>vém serem actualmente desconhecidas quasi todas es
sas formas, ~ , ainda mais, ignorar-se o espírito que as 
dictou. 

Eis o que nos suggerlu a idéa da presente obra. 
Todavia, ªdslrictos ás minuciosas prescripções do 

serviço militar, nunca houveramos commettido tão ardua 
empresa, se não foram os acontecimentos politicos de 
1846 c 6 oruinoso protocollo que se lhes seguiu, em con
sequencia dos quaes passámos a ser collocados em dis
ponibilidade d(} mesmo servi co. - Esta situa.cão nas trou
xe o remanso e os o cios de qQe assás carecia nosso espi
rilo, profundament~ agitado no confuso rev0lver de uma 
vida attropelada.- Foi então que entregues a um estudo 
consciencioso e severo . em que nos cumpria compul ar 
livrarias inteiras, podémos. traçar as primeiras paginas 
do Genio da Lingt~a Portugueza, d.o qual só haviam os con
cebido o projecto . 

. . (t) Diz Coodil\"ac: - «Se uma lingua tem pouca~ ~alavras3 
e SJgnal de que a nacão dos que a falam tom poucas 1deas ; -e 
se ~ significação das· pa1avras é mal determinada é signal de que 
as 1déas dos que a ralam !'ão confusas. Cours d'EttHI. T . .fi.D 
p. 21H. 

. 2 
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Exposto , como fica, o motivo que nos demoveu á 
composição da presente obra , passaremos a lraclar do 
que 'n ella se contém. 

A parLicular tendencía com que a língua patria bus
ca seguir certas e determinadas formas em seos differen
tes modos de exprimir: -as causas d'aquella tendencia : 
-e a explicação analyLica e philologica de todas as re
feridas formas, sam o principal objectb qt.:e noshavemos 
proposto. 

Para conseguir o indicado objecto começámos por 
determinar a lei da. corrupção pela qual o latim se con
verteu em portuguez ; lei systematica que , dando-nos a 
razão de muitas formas da lingua, nos offerece ao mes
mo tempo uma das mais pronunciadas feições que singu
larmente a cbaractcrisam. 

Os exemplos que appresentamos das- differentes es
pemes d'esta corrupção, além de poderem ser-vir de exer
cício etymologico, exhibem a origem de um grande nu
mero de vocabulos, cujas raizes teem sido até hoje des
conhecidas dos mais celebres elymologist.as e lexicogra-
phos. . 

Para achar a origem dos dictos vocabulos, que im
mediatamente nos vieram do latim corrupto daedade me
dia, foi-nos mister recorrer aos documentos d'aquella epo
cha, colligidos em paizes estrangeiros, os quaes não sam, 
por certo, os mais propnos para interpretar o portuguez. 
-Os nossos, dispersos e sumidos nos difterentes carto
ries do Reino, difficilmente se alcançam. - - Fomos, pois, 
'n esta parte, grandemente contrariados pela falta do um 
corpo de documentos latino-barbaros, que em nenhum 
caso pode ser supprido pelos poucos que se enconlrum 
nas Disserlacões Chronol. de J. Pedro Ribeiro. 

As desinencias ou terminações , fazem parte essen
cialissima da língua.- Sam palavras mais ou menos 
contractãs, junctas ás raizes dos vocabulos para lhes mo
dificarem o valor. - Sem o c_onhecimento do sentido e 
força de tod~s as desinencias, não é possivel obl:er a ex-
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acta signiftcação dos vocabulos, embora se conheçam as 
raizes dos mesmos. - Tanto estas, como as preposições, 
diz Court de Gebelin, constituem uma das grandes cha
ves da sciencia ctymologica. - Por outra parte, sam as 
desincncias dos vocabulos um dos mais notaveis chara
cterisLicos do genio da lingua porlugueza , e em que a 
mesma ostenta uma riqueza c variedade como outra ne
nhuma possue. - l\Ias nada se havia escrjpto em vulgar 
ácerca de t.am importante objeclo ; o que pwva o gran
de atlraso em que entre nós se teem conservado até agora 
os conhecimentos philologicos. -Tornou-se-nos, por tan
to, indispensavel, encetar o arido e difficil estudo d'esta 
especie de palauas, euja origem e significação não foi 
sem atluradas locubrações que conseguimos interpre
tar. 

As dcsinencias que, como fazem'Os Yer, sam todas 
palavras latinas, postoque ligeiramente alteradas nas for
mas, não perderam as accepções que lhes sam proprias 
convertendo-se em portuguez ; - antes discriminadas ,e 
mantidas essas accepções pelo genio da lingua passaram 
a com pôr uma infinidade de vozes com que a mesma lín
gua se locupletou. -E' particularmente nos attgmentati
vos c collectivos que apparece uma riqueza e profusão 
de que facilmente se poderá formar idéa pelo specimen 
-que produzimos, c em que debalde quizera disputar com
petencia a propria língua dos romanos. 

A theoria que estabelecemos sobre o artigo é intei
ramente nova. -Por e]a se ve que o chamado artigo 
não é mais do que um adJectivo determinativo , tomado 

. de outro latino. 
Nos Yerbos·, tractámos com particu:ar empenho de 

explicar a composição de todas as formas das conjugações 
em seos diYersos modos e tempos; confrontando cada 
uma das dietas formas com a sua correspondente na lín
gua latina , e fazendo Yer a identidade de idéas que re
presentam. 

Sobre a c'Jmposição dos nrbos latinos refutámos o 
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não só o que de então para cá se ficou conservando, se
não a maneira 11m·que se ficou conservanclo, que é o pon
to sobre que fizemos nosso principal estudo. 

Quanto ás preposições. diremos que fomos summa
mcntc minuciosos 'n esta parte da língua , pelo extraor
dinario numero de accepções quo comportam c com que 

to, ren ou rem, é o rem dos latinos, e não o 1·ien dos rrancezes, com 
qoanLoesteprovenha da mesma origem. (•) 

Sen, diz o A. que é o sons francez. E porque não será o sensus 
latino de que ambos veem por conlracção? 

Ben, com quanto esteja mais proximo do bien dos francezes 
que do bonum dos latinos, lambem está mais proximo do bene 
d'esles que do bien d'aqnelles. Vejamos o exemplo : 

Senhor, se oje eu sey ben 
Que semelho o vosso en ren. 

Ben é aqui adverhio, e não devemos ir procurar-lhe a origem 
no substantivo bonum, senão no adverbio benc. 

Leir.tar parece-se, na verdade, com o laisser dos francezes, 
assim como tambem com o lasciare dos italianos; mas a origem 
de todos tres está na palavra latino-barbara lauare, composta 
de laxum agerc, á lettra fazer Jaxo, affrouxar, que na baixa la
tinidade valia por demittere sinere. Vid. Du Cange, Gloss. ad 
Scrip. Medire el Inf. Latinit. 

U, ndv. de logar, é exacLamcnLe o ou de que usam os fran
cezes ; mas tam bem a raiz do aro bos está no adv. la tino ubi. 

Paar e peu1· diz o A. serem primos co-irmãos.- Paor, pwr 
e paura. italiano, teem todos a mesma origem ; mas paor deri
va se antes do pavor latino, que do peur francez. 

Finalmente, trop, que o A. diz Ler achado 'n alguns do
cumen tos do seculo xm, e ser o mesmo que o tt·op francez, é 
tambem o troppo italiano , e pode derivar-se sem grande esforço 
do latim turba, que significa multidão, e lraz a idéa de gra."
de:a, força e Íf<ltensidade. 

{•) Court de Gebelin diz na Gram. Universal que rien vem 
do latim rc1n.-O Presidente de Brosses não só assevera isto mes
mo, senão ainda adeanta mais, porque lhe ajuncta a explicação. 
-Oucamos este ultimo: 

~Rien signifie précisément ·queltJue ck?se. On nel'emplo~e ~n 
sens contra ire que parccque l'on fatt toujours preceder une ne
ga tive. Non habeo rern. Je n"ai ricn. Traité de Ia Formation Mcch. 
des Langues, T .. 2. 0 p. 403 et suiv . 
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fazem variar a significação dos verbos e nomes a que se 
junctam; - postoque as modificações que ás vezes lhes 
communicam não passem de tenues accessorios. 

Querem muitos grammaticos e lexicographos, tanto 
latinos como portuguezes, que varios verbos e nomes com
postos com certas preposições tenham o mesmo valor e 
força que quando não sam accompanhados das referidas 
preposições.- E' um erro manifesto.- Pode algumas 
vezes prescindir-se da idéa accessoria que as preposições 
lhes fazem indicar; mas é certo que o verbo, ou o nome 
simples não quer dizer tanto como o composto. 

Parece · que esta opinião provém de não terem os 
referidos auctores sabido todas as accepções das prepo
sições: o que é consequencia de haverem ignorado a ori
gem e significação primaria de cada uma. 

E' por isto que empregá mos os possiveis esforços por 
descobrir as origens e raizes de todas as preposições ; 
trabalho que não foi, por certo, o menos espinhoso d'esta 
obra, e em que mais de uma· vez nos vimos desajudados 
e faltos de todos os recursos ; porque os meihores gram- , 
maticos da língua latina, bem como os mais insigtles phi
lologos, desde Varrão até o celebre Presidente de Brosses 
e o proprio Court de Gebelin, ou nada dizem ácerca d'este 
assumpto , ou o que dizem é vago , Iimitadissimo e não 
satisfaz. - -Julgámos, com tudo, não nos podermos dis
pensar de emprehender tam ardua tarefa; afim que, do 
sentido pruprio e genuíno de cada uma d'aquellas pala
vras, podessemos deduZir uma serie de'idéas que succes
sivamente nos fosse dando as diversas significações com 
que as vemos figurar na oração. -Este melhodo de de
d1"Ç.ões, que imaginámos, e que nos parece não só philo
loglco, senão tambem philosophico, explica de um modo 
claro e natural toda a syntaxe de regencia tanto da lin
gua portugueza como da. latina, e tem, de mais, a van
tagem de poder mnemonisar-se, em razão de ser figu
rada a. primeira iqéa que aLLribuimos a cada uma das 
prcpos1ções. 
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a verdadeira significação de todas as preposições;- mas 
quando nossos esforçou tenham ido baldados a respeito 
de algumas, prezamo-nos, cornLudo , de lhes haver dado 
um sentido tal que d'elle, sem esforço algum, provém a 
dedução de idóas que tiramos e com que l'igorosamenle 
satisfazemos a todo os casos que se dam. 

Como as p-repo ições denotem , pela maior parle , 
idéas de espaço e tempo e as de certas relações que estão 
intimamente ligadas e sam dependentes das de malhema
tica , não perdemos de vista esta sciencia ; afim de ex
plicí.r a que lhes sarn relativas; como v. gr. as deex
tensâo, movimento, duração , ?'epetição, mavinumto de 
um ponto de 11artida, ~c. 

O que escrevemos sobre as preposições, com qt1anto 
não seja uma obra completa e tam perfeita quanto julga
mos suscepllvel de fazer-se, pode, comludo, supprir um 
traclado sobre este objecto, de que tanto se carecia em. 
porlugucz. 

As interjeições, propriamente dietas, não podem cha
racterisar o genio de nenhuma língua; porque pertencem 
geralmente a todas.- Sam grilo' naluraes, indícativo 
de dor, ou de alegria, do me_smo modo que nas aves e 
nos quadrupedes: e por este mo-tivo, entende San.ches, que 
taes gritos não devem reputar-se partes da oração (l) 

Exceptuando , pois , a refe1idas interjeições , que, 
aliá sam lirnitadissimas, tractámos só das arbitrarias e 
de pura convenção, que, posLoque designativas dos mes
mos affectos do animo, sam, comLudo, differenles em 
cada poYo. 

Conhecidas c ta em sua ,·erdadeíra elymología, con
corr m ainda para nos mostrar qual seja 'n esla parle o 
genio da língua portugueza. 

Com effeito . as que lemos d'esta especie, á exce
pção da unica oxalá pro\enienle do arabe nos advieram 

rt) Yid. :\linerv . L. i. C .2. 



XXT 

todas do latim; o que prova in contestavelmenle ter .sido 
entre nós vulgar a lingua dos romanos ; porque 'n um 
momento de sobrepreza, de ira, de alvoroço &c. as vozes 
que naturalmente soltamos não sam nunca as de uma lín
gua extranha, senão as d'aquellá que nos é familiar e em 
que usualmenle nos expl icamos. 

Muitas das referidas intcrjeiç.ões proYeem deadver
bios e nomes latinos, que empregamos como vozes inter
jectivas : - nole-se , porém , que não depõe isto contra 
a procedencia que attr ibuimos ao portuguez; porque, no 
proprio lalim, muitas interjeições sam egualmente reco
nhecidas como ad verbios, e até mesmo como nomes. (1) 

Pareceu-nos dever completar a presente obra com 
um braYe ensaio sobre o genio imitati\o da lingua por
tugueza, no qual fazemos ver o quanto a mesma língua, 
em razão das propriedades imitativas que po:sue , se pres
ta a produzir os grandes resultados da mais perfeita elo
cucão. 

· Os amadores de Camões folgarão, sem duvida, de 
encontrar na curiosa analyse, a que procedemos, inespe
radas belleza;:; d'este genero, que até hoje se océultaram 
n todos os commen!adores dos Lusiadns. 

O ensaio, ou bosquejo, de que falamos, forma um 
tractado succinto, mas unico no referido genero, em que 
nada possui amos em vulgar . 

Addicionámos, por ultimo, á presente obra um ln
dice das palavras para soecorro dos estudiosos, afim de 
poderem achar de prompto as que houverem de con
suHar . 

. (1) Vid. Voss io, Grammat . p 169, e P~rizonio nas notas á 
Mmerv . de Sanchcs, p. 17, nota 7. 
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. PARA ler idéa das formas distinctivas dos vocabulos 
~ortuguezes, da qual depende o conhecimento geral da 
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modo, e não p_or outro, devem os referidos vocabulos as 
f~rll?as que lhes sam proprias, e que parlicularmenle os 
d1st1 ngncm. 
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Confronlantlo , pois , a lingua lalin a com a purlu
gueza , e procurando conhecer o modo porque aquella 
degenerou e e converteu 'n e la acharemo que na maior 
parte das allerações que offreram cos vocabulo , a sim 
na troca de umas em outras leLtras , como na formacão 
das novas desinencias, se dá certa nJ,quLaridaàe que ·é, 
sem duvida, o primeiro c!taracteristico que as ignala o 
genio da lingua portugueza . 

Já Duarte !·unes do Leão 'n um pequeno vol ume 
que compoz com o Litulo de Origem da Lingua Po?·tu
gtwza, observara que uma das cau a da corrupção do 
vocabulos latino era devida á troca unifo1·me de umas 
em outras leltras dando-nos alguns exemplo d'e-sa tro
ca; - porém, eo trabalho foi de tal modo limitado e im
perfeilo que não nos pode uispensar de que entremos agora 
com mais minucioso exame na curio a anah'~e d'esle ob
jeclo; não só por ser conducente a nos..o propo ito, e
não porque uma 1 ez delerruinada e abida a lei da cor
rupção, fica ubsequentemente ahm:ta a poria a um grande 
numero de etymologias. 

LEL DA CORR -pç.,- 0. 

T1·ansmutação ele t~'l1'tas em o·Ltt1·as vogaes. 

A. 'ogae trocam- e quaj l das entre ~ i~ (1)- ma-

(I) A mudauça de umas em oulras vogaes é frequente na 
propria liagua latina, onde podemos appontar iunnrneravcis exem
plos cl 'estas LransmuLações: v. gr. aptus muda o a em e em ine
ptlls; ann11s em perennis; - ratJJS muda o a em i em irritus; 
amicJJS em inimicus; -o Yerbo salio, is faz a mesma ruudauça 
no composto mbsi.lio, is; cado, is, em incido, is, etc. 

As vogaes a e i convertem-se tambem nas seguintes o. 
u; por ex. salsus muda o a em 1t em in.sulsus; capio, is faz a 
mesma mudanca em aucupo, as, compo lo de aves capio; salto, 
as em resulto a·s etc. - porém e-La mudança é menos frequente; 
porque as primeiras lettras parecem formar uma escala natural, 
dilferenlc da que formam as segundas; como já notou um dis-
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ha mudanças a que a lingua naturalmente se presta, e 
que, por isso, se fizeram em grand(} numero; ao passo 
que das outras não ha senão alguns exemplos 

A em E. 
Anguilla enguia, aSJJCtragus espargo, sartago sertan, 

Tagus Tejo &c. 
A em O. 

Fames fome, crassus grosso, ceratum ceroto, farra-
go forragem, 7mllor bollor. ~ 

Au muda-se geralmente em O, ou Ou. 
Atmtm ouro, thesaunts thesouro, mau1'11s mouro, 

rcmcus rouco, taurus touro, a·utumnus...outomno, laudare 
louvar, audú·e ouvir, etc. . 

E em A. 
Lacertus lagarto , ebemts ebano, 1·egina rainha, jen

taculwn jantar. 
E em I. 

Denarius dinheiro, clebÍ!um divida, 1·en rim, esca 
isca, pergamenttm pergaminho. 

N. B. As mudanças do E em A , ou em f satn po1t
co us·uaes. 

lemA. 
Bzl.ance (abl. de bilanx) balança, prunp~nus pampa

no, wbttus covado. 
Esta mudança é das mais raras, e, a.lém dos exem

plos citados, JJoucos mais se da1·ão. 

tin~to poeta a quem appreciamos não só por seo abalisado talento, e 
mu.Jto saber em diversos ramos de litteratura, senão Lambem pela 
am1zade que nos liga desd'os primeiros annos da JUventude. -Falo 
do sr. A. Feliciano de Castilho, o qual, com a sagacidade que 
lhe é propria, fez a referida observação, que muito nos apraz 
de exarar aqui pelas proprias palavras de se.o A. · 

«Assim como do a forte se descae com a voz até ao a 
fr~quissimo, assim do a fraquissimo se cae, por uma trans
IÇao facil , para o e fo1·te, e d'este para o n.e~os forte, e do 
menos forte para o fraquissimo , que já no ouv1do se confunde 
com o i; pelo que me parece que o a, o. e, e o i constituem 
uma escala natural, como o o e o u constituem outra>> Tract. 
de Metrif. Portug . p. 65. 
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I em E. 
Littera letlra, in{inmts enfermo , eis ta ce la, itis 

s~de, •nrga Yerga; capiltus cabello, crispus cre~po, mger 
negro, etc. 

E' das tToccts rnais {req~tentes e ge1 aes . 
O em A 

Raras wzes e muda v. ar. locu ta lagos! a no ~ 
ctJla navalha. 

U em O. 
/Jucca bocca , tussis tosse, ht3nbus lombo, tw·dus 

tordo, musca mo ca. h1pus I bo, truncus lrouc • {urnus 
forno, puppi~' poppa unda onda, mundare mondar, lc. 

E' m,udança frequente e em que se 1wtam J7Ducas 
excepções. . 

Resumindo, acharemos Lrc · mwlanças de Yogaes que 
geralmente e dam na pa ~agem do latim para o porlu
guez : a saber de au em ú ou ou ( t ) - tle i em e- e 
deu em o. 

Transmutação de umas em outras consoantes. 

A transmulação das CQnsoanlcs foi geralmente cffc
ctuada entre as que pertencem aos mesmos orgãos vocacs. 
(2) -Todavia, não de.ixa de haver e.x.emplos de transmu
tações feitas entre a que pertencem a orgão~ umercntes. 

(1) Compre-nos aqui notar que os proprios romanos pro
pendiam a trocai' o au em o; fa?Lo.estc de clue nos dá Lestimun i_JO 
Festo, di;~.endo: Orata,, gcnus plSCIS, appe laLUJ' a colore aun, 
quod rustici orum dicebanl, ul auriculas oriculas. L. 2, C. 13. 

Vê-se, pois, qoe os rosticos diziam orum em vez deaurum, 
e oriculas em vez de auriculas. 

(2) As consoantes, rormadas pelos mesmos orgãos vocaes, 
de que provém chamarem-se Lambem lellJ'as scmclhanlcs sam; 
Guturaes. Q, Gu. 
Linguaes. Ç, S, Z, G, J, X. 
Lioguo-palalaes. R forte, R brando, L. Lh, N, 1,\\h . 
Lioguo-denlaes. D, T. 
Deuto-labiaes. F, v. 
tabiaes. n, P, M. 
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-Corno, porém, a troca que se executa entre as leltras 
semelhantes seja a mais uniforme, assim como tambem 
a mais natural, é ella que nos dá a principal norma d'esta 
especie de Lranformações, c nos mostra, por isso, o genio 
da lingua. 

Bem V. 
Arbor anorc, liber liuo, {aba fava, fibula fhela, 

sorbwn sorva, albus alvo, scribere escrever. 
C em <1. 

Camella gamella, ficus Ggo, musws musgo, fimnica 
formiga, verruca verruga, secretwn segredo. amicus mui
go, lacus lago, spica espiga, awtus agudo, decollare de
gollar. 

E' troca frequente, e a que mu·ito propende a lin
gua. 

C em P 
Muda-se raras Yezes. Cardeus pardo, sacellwn ca

pella ele. 
C em Q. 

Caseus queijo, porca1·ius porqueiro, calente (abl. de 
calens) quente, crepare quebrar etc. 

C em Z. 
Lucerna luzerna, judicium juizo, december dezem

bro, buccinum buzio, vat;wts nsio, acewm azedo, indu
cere induzir, jacere jazer. 

E troca mui geral. 
Cl em Ch. 

Clavis chaYe, claviwlarius chaYeiro , clamare cha
mar etc. 

D em J 
.1.\fuda-se algumas vezes : invidia inYeja, desidemre 

desejar. 
D em Z 

Tambem algumas yezes se muda : gaudiwn gozo , 
gaudere gozar, prredct preza, tondere lozar. 

. O d é uma das lettras que a lingu~ tende a suppri
mir, alle1·ando assim muitas dicções lalmas; Y. gr. gra-
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dtts gráo, fudicium .iuizo, moclius moio, radúts raio, f'Hs~ 
tidium fastio , ltedcra hera, ?'adix raiz, sudor suor, suda~ 
torúts suadouro, mediurn. meio uctdus Yáo, sedes é, fm~ 
dus feio, nudus nu, crudelis cruel, viduus YiuYo, ltnde
cim onze , duodecim doze , tredeciln treze, credere crer , 
viclere ver, red1:mere remir etc. 

F em D 
E' mudança que poucas 'ezc- , e dá: jitramc" bu

raco, frernere bramir. 
F em V. 

Com quanto sejam letlras semelhan tes, é mudança 
que lambem raras yezcs tem Jogar: '. gr. auri(ex ou
riYes, pro(ectus proYcito. 

FI em CIJ. 
Flctrmna chamma, in(latio inchação, in(!atus incha

do, inflare inchar, flwnmigare chammejar. 
FI em Pr 

Rararuenle e trocam; Y. gr. sufJlare .oprat·. 
G em Z 

Poucas vezes se muda : lteregia herczia, /rangere fran-
zír. 

Gn em 1'\h . 
...Agnus anho , lignum leuho , magnus manho , p11gt1us 

punho, 1Jrregnas prenhe, imprregnare (la t. barb.) empre
nhar. 

A língua tende geralmente a supprimir o g no meio 
das dicções latinas· Y. g.r. ego eu. fagus faia, (rigus fl'io, 
digitus dedo, nwgi.ç mais, maJister mcslre, corrigia cor
reia, navigiwn navio, regina rainha, sagussaia, vagina bai
nha, rugitus ruído, viginti \'Ínle, trigi111a trinta, legerP 
ler ele. (1) 

(1) 'N uma obra. recent~. (Pompeia décrite et de_ssiné.e 
par Ernest Brelon, Par1s, 18õo) achamos n pag. 2!)0 a mscn
pção =Da Pridam Pvsiltvm =e. dev~ndo ser Frigidam e"? vez de 
Fridam, observa o A. que as mscnpções de Pompeia otlerecem 
mais de um exemplo da ornis iio d'esta cspe~ie de syllabas.
D' aqui se torna claro que a omis ão da referida yllaha era vul
gar entre os proprios romauo . 
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L em R. 
Clal)us ~ravo, glulea grude, lilium lírio, blitum bre

do, plaga praga, blandus brando., flaccus fracco, duplum 
dobro, dttplare dobrar. 

An ligam ente dizia-se cro,ro, cramor, incrinaçã~. pra
neta, exempro, simpres, pubrico, iu[mencia, etc. porém to
tios esles vocabulos, depois de assim corrompidos se re
sliluiram a seo primiliro ser. 

L em Lh. , 
Galla galha, auricu/a orelha, lenticula lenlilha, pa

leu palha cochleare colhér, eroilia enilha, mulier mulher, 
aliet.us alheio , curwlio gu rgu lho, melior· melhor, miliwn 
milho, (oliwn folha, alittm alho, juliusjulho, oculus olh-o, 
spewlnm espelho, coagtLltt:n coalho, etc. 

N. B. A frequente suppressão do l contribuiu tam
bem para a corrupção de muitos vocabulos latinos ; como 
se YC em col~tber cobra , palumb.a pomba, macula magoa, 

- eulmell cume' palus páo, t'elum veo, tabula tab-oa, salute 
(abl. de solus) saude, volun!ale (abl. de volw1fas) vonta
de, pala pá, tela tea, malus máo, .salutm:e saudar, vigilare 
vigiar, etc. 

N em Nh. 
Fariua farinha, castanea castanha, linea linha, ara

uea aranha, vinea vinha, cuneus cunha, càlcanewn calca
nhar, sarrli11ia sardinha, ciconia cegonha, ingenium enge
nho, catinus cadinho, linum linho, sta;mum estanho, vi
twm vinho, etc. 

A suppressão do n foi Lambem outro meio de cor- . 
rupção com que muitas dicções latinas passaram para o 
portuguez : ,, . gr. ansa asa, strena estrea, per.'iOna pessoa, 
(wmina femea, 1n.ormuct morea 1 -catena cadea, {rmmtm-freio, 
mensa mesa, mcmeta moeda, si11us ·seio, sponsa esposa, ge
nista giesta, cmna ceja, lacu11a lagoa, carona coroa, men
sis mez, geminus geíneo, luna lua, vena vea, len~inu.s ter
mo, ba 7ama halea , tennr teor, clonare dar, monstrare mos
trar, pnne;·II pó r, nnmi na r e nomcn r, e te. 

3 
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P em B. 
_ Capra cabra, lupus lobo, vipera vibora, lepus lebre, 
twpus uabo , cupa cuba , srpes sebe, pauper pobre~ apriii~ 
abril, sapor sabor, superbia soberba, opera obra, cooper
tus coberto , duplum dobro , duplare dobrar , saperB sa
ber. ele. 

P em V 
E' mudança que pou<'-a Yez('. tem Jogar : poprt!u: 

povo, papilio pa,·ilhão. 
Pl em Ch. 

Plaga chaga planus chão , plenus cheio plumbu m 
chumbo, pluvia chuva, pluviosuschuYoso, plorare chorar, 
únplere encher. 

Q em C. 
Qt,inque cinco , squama escama, rm·querc torcer. 

Q em G. 
Â']ttila aguia. egua egua, aqua agua, requalis egua.l 

antiqwts antigo, aliquisalgum, seqni ~eguir, consrqt~i con
seguir , ele. 

Caseus queijo, cerasu.:n cereja, ecclesia egreja Cl sLwn 
ceje, cervisium cerveja, basium beijo, {aselus feijão. 

Sem X 
Muda poucas vezes: crassa graxa ·veúca bexiga, a~

_,ula acha (de lenha) insererc inxerir. 
Se em :X. 

Fascin. faxa, piseis peixe, mascult~ ma>.o, [asci~ fei
Xfl, miscerc mexer, etc . 

Tem C .. 
Putewn poço, lapalhu?t labaça, platea praça, cupi

tlitas cubiça, capite (abl. de caput) cabeça, captare ca
çar, etc. 

Tem D. 
Catetla cadella , coturnix codomiz, hospite ( abl. de 

hospes) hospede, maritus marido {atum fado, rola roda 
metus medo, pralUin prado, aratrwn arado? vitrum vidro, 
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rf'lis rede , ritu YidCI_ l'etra ~edra, sitis sede, mntus mudo, 
wnatus amado , avdtlw; OUYJdo, etc. 

H' 1·egm geralmente seguida. 
Tem Z. 

1\ obilitas nobreza~ t·caio razão, dr:.x:lcrita> destreza , 
zla:tpcrlas pobreza, sl !!pidilas e~lup1dez, firmilas firmeza, 

- t/nritas clareza, etc . · 
T precedido de c, ou p, muda-se em H. 

Factum feito, /eclus leito, pectus peito, noctc (abl. de 
noJ:) noite, conceptus conceito, rcclor rei tor, t·espectns res
peito octo oito, lacle (abl. de lac) leite, secta seita, ,·ecepta 
receita, strictus estreito, cocltts coito ant., luclwnloito ant., 
acttts ai!o anl. (1) 

V em .B. 
l' agina bainha., ;;alfus baia, e poucos mais. 

V em F 
Poucas Yezes mudCI, não obstante serem leLLras se

melhantes: ,;itta fil.ta, ovuns ofano, ele . 
Reduzindo ngora ás principaes todas as transmuta

ções de consoantes que se effecluam na passagem do la
tim para o porlugucz, acharemos as ~eguintes : c em 9 
e;:;, - _l em lh .. -n em nh, - 7J em b, -t em d. 

Depois d'isto a suppressão das consoantes d, g, l, 11. 

A lingua poriugueza , esscncialruenle doce e harmo
niosa, repugna admiltir syllabas gulluraes e aspiradas, 
no que notnclmentc se distingue da· castelhana, que ft
cou conservando muitas d'estas syllabas nos vocabulos 
que recebeu dos arabes . - Pe1o contrario, a todas aspa
laYras tomadas da língua d'estes, em que havia o h a
pirado nós o mudámos em {, para lhe e1·itar o som gut
tural e aspero, como se ,.c nos seguintes vocabulos : 

A lharria alforria, almohassa almofaça, a lchaiat alfaia
te, lan~ha tarefa, almohré3 almofariz, salwrio safaro, az-

- (1) _Este nome conserva-se ainda hoje. 'nalgumas povoa
çoes da 1\ha de S. Miguel, onde costumam representar-se enlre
mezes, ou farças populares, com o lilulo de Aitos (Aclos) c n~» 
gosto dos de Gil Vicente . · 
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zahm(~ azafama, rahe-n refens, aualnma alafona, alcharrub 
alfarroba, alchzama alfazema, alftelzta alfeloa~ Arraltana - . 
Arrifana, Yilla, Albo!wira Albofeira, outra Yilla, ele. 

A outros supprimimos a aspiração, ou a mudámos 'n 
alguma syl1abaharmoniosa: v. gr. alhascm alasão, alchm·
xu[a alcaxofra, almohtaceb almülacé, maciho macio, alf'ja~ 
ma aljemas, lofaha lofada, ele. 

No mesmo latim mudámos habitus em fato , e ha.sta 
em facha, mudança que, por certo, não é contraria ao 
genio d<::. lingua ; pois que os proprios romanos conver
teram hcrrJa em {01·da, homine em (mn1ina (1) hilnm em 
filum, (2) etc. 

Sabida a troca das lettras semelhantes, a qual, co
mo já dicemos, não é mais-que a transmutação de umas 
em outras inflexões dos mesmos orgãos vocaes, torna-se 
menos difficultoso conhecer a identidade de muitos vo
cabulos, qu~ á primeira vista nenhuma 1:elação parecem 
ter. Todavia, as regras que acabamos de mencionar não 
sam tam geraes que não soffram nun1erosas ex-cepções : 
e muitas vezes, ao passo que se effectuam, se dam a iH
da outras alterações ; porque a corrupção se operou por 
muitos modos ditferentes, a saber :-por transmutação 
de lettras semelhantes ; -ZJ01' l"ransmutaçâo de leltra.s 11ão 
semelhantes; -1i01' syncope, ou suppt·essíio -de lellras e mes-

- mo de syllabas;- por transposição de lettras, ou de sylla
bas; por augmento de lettras, ou ele syllabas ; por augmenlo 
e diminuição -de lettras, ou de syllaba.>. - O que tudo nos 
parece conveniente mostrar nos excmplQs que passamos 
a transcrever, c que podem ser·vir para habilitar nossos 
leitores sobre os dilferenles mouos dê chegar á origem 
e verdadeira significação das pula-vras. 

(1) Viu. CoorL de Gebelin, Monde Primilif, Orig. Alleg. 
p 3'9. 

(2) Fi/um, quod minimum esl hi/um. Varro, DeÍ.ing._ Lnt. 
t. ~ -
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· CAPITULO li. 

.UPLIC.'I.ÇÃ.O ÁS REGR.AS PRECEUENTBS. 

ARTfGO I. 

Gnrrupçâo por tmnsuw.tarão de lettras semelhantes. 

ÂBON.!JO, ant. 

AnnuziiÍ, ant. 

ÀLUU.BIAS. 

ALVO. 

Al'it:lNHO . 

Lat.. barb. Aóundus. 
Cum pane ábtmdo et quinque men

suris de cervisia. Eckehardus junior 
de Casibus, S. Galli, Cap. 9. Apud 
Dn Cange. -

Adduccre, mover, excitar. 
E pois adusesles aqucstes homees , 

que nom vaom contra os Deoses; nem. 
profaçarn da nos~a Deosa . Inedit d' Al 
cob. T. 1 . 0 p. 93 e seg. 

Lat. barb. Animalia, i. e. rJecora ma~ 
jora. Du Cange, Gloss. ad Script.l\ie
diffi et !nfimre Latinit. 

Animalias se dizia antigamente, e é 
como se lê no Li v. da Perfeicão da 
Vid. ~'Íon . da 1nf. D. Catal'ina'. 

Albus, cuja raiz al"!J ou alp , parece 
indicar que é do nome dos Alpes que 
traz a origem ; por serem estes mon
tes o typo da al-rura , em razão de 
estarem sempre cobertos de neve. 

Lat. harb. Ancinus, corrupto de un
cinus. 
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A nBA:NCA DA, :~ nL. 

AiUDURA. 

ÁTT.\NGER. 

Av i ZI NnAJt . 

A -vi\EG0 1 obsol. 

GENIO 

AIICillU ,Ç pro twcilws, seu tmcu.~, oc~ 
currit non semcl in l\Iiracu l. B. Si
monis Tudertini n. 0 26. Du Cange 
Gloss:>r. ad Script. etc. -

Lat. barb. Arranca/a , i. e. expeditio 
militnris, •;e1 raptns, ,uir€plio qualis 
fieri solet in expeditionibu mililari
bus. Du Cange. Glossar. 

Lat. barb. Assaturu, i. e. caro assa. 

A ttillgere, alcançar, Locando algum~ 
coisa: it. chegar até. 

Onde, Y rmaõs, se queremos atcm
ye1· a grande alteza d'omildade e nquel 
exalçamenlo d'omildade de vida ce
lestial. . . per nosso~ feytos aquela 
escaada é ereila. Versão da Regr . de 
S. Bento, Inedit. d:Aicob. T. 1.0 p. 
263. 

De Attanger se formou achegar e 
chegm·.- .\t ·egàr é como ainda pro
nuncía a gente do Minho. 

De achegar, pela suppressão do g, 
tam usual em nossa !ingua, Yeiu, por 
ultimo, o_ verbo ach!!r. cuja signiflca
ç.ão não desdiz da do primitivo attin
ge1·e; porque achar é propri a_menle tu
car, ou chegar até á coisa que se pro
cw·a. 

Lat. barb. A.vici11are, i. e. accedere. 

Africus, vento da parle de Africa. 
Bafos de avrego, que antre os ven

tos hc mai quecnte. Azurar. Chron. 



B.I.LR.Ul, ant. 

BARRETE. 

DJ.TKDOII.I.. 

)hm'!LBO. 

}Jii"OLCO. 

lhaúó. 

lJODit{U.. 

BOLSA. 

Bul!AR.I.NBA. 
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' ' 

do Descobr. e Conq. de Guiná, C. 62, 
p. 298. 

Lat. barb. BaiLare, i. e. sallare, cho
reas ducere. Du Cange, Glossar. 

Lal. barb. Birretum , i. e. capitium, 
capitis tegmen. Du Cange, G !assar. 

Lat. barb. Batitura, i. e. verberalio, 
percussio. Du Cange, Glossar. 

Lat. barb. Pedelhts, official subalter
no ele jnstiça. 

De Bedelho se fez ta1nbem o nomG 
Fedelho. . 

IJubulcus, boieiro, vaqueiro. 
Facilmente se parecerá que traba

lhou na obra o buril do bifolco Cha
riteo. Fern. Alv. Lus. Transf. L. 1. 0 

foi. õ 1. 

Lal. barb. Bisavus. 

Lat. barb. Pothcca, i. e. apotheca. Dn 
Cange, Glossar. 

Lat. barb. Bttrsa. 

.M us cn·aneus • especie de rato rene
noso. 

Busaranha, no sentido .figurado, e 
como termo injurioso , vem em Gil 
Vicente no Auto da Barca do P_urga
torio, uo dialogo entre o Pastor e o 
Diabo: 



BusTELA. 

CAJOAI, e 

CAJ.ÃO 
1 

ol3sol. 

CAIUMUNHA . 

CAIU.MONH.I.R. 

CASSAR. 

Czsou. 

CaoCARREli\O. 

. . . Sois busaranhrr 7 

E muis féde ·1'ol-o bafo 
E jogalat' de gadanha, 
E lendes modão d'aranha 7 

E samicas sereis-gafo . 
. Gil Vic. Obr. T.1. 0 p. 261. 

Pastula . 

} Casus, accidcntc, desastre, perigo·. 

Em tal recontamcnto e descobry
meuto damor ha grande cajõ. tea! 
Conselb. de Elrei D. Diniz C. 17, 
p. 165, cdic. de Lisboa. 

Sancho foy morto em Burgos por 
cajaõ no estremar de hu arroydo. Ruí 
de Pina, Cbron. de D. Affonso IY C. 
61 , foi. 86 T. col. 1.a 

f)uerimonia , queixa. 
Notificare veslre prescntie Yolumu 

querimoniam noslram. J. Pedro Ribei
ro, Diss13rt. Chronol. T. t." Doc. n." 
4,6, pag. 258 . 

Lal. barb. Querimoniari, i. c. queri. 
Du Cange, Glossar. 

Quassare , que no sentido de irritum 
{acere é barbaro. 

Cepula, dim. de Cepa. 

Jo'cularis, Lruão , face to, que faz rir. 



CILADA , 

C1n111 . 

CoOr.iiO . 

Co no. 

Ct•MOBO. 

COSilll. 

DllliBUBAR. 

EMPRm, ant. 

ENGROSSA li. 

ENXERTAR . 

EnADEs, anl. 

DA LlXGL:A. PORTUGUEZA. iõ 

La L. barb. Cilata. i. e. insídia, ex 
lat. Celare. Du Cange, Glossar. 

Cereus, adj . de cera . 

Cylis.~us . 
O y , que os ramanos pronuncia

vam como u, mudou-se em o ; - as 
outras mudanças sam egundo as re
gras. 

Cault!m sup . d~ caveo, es, acautelar 
evitar. 

De coito vem por contracção o no
me vulga r cói . 

Ct(.fnul!r; 

Lat. barb. Ctbsú·e, i. e. consuere. 

Lat. barb. Dirupàre, i . e. prrecipi ta
re, de rupc dejicere. Du Cange, Glos
sar. 

lmplere, encher. 

Lat. barb . lncras.•are. 

fnsertare, inserir, metter dentro. 

Eratis, seg. pessoa do pl. do pret. 
imperf. do ind . do verbo swn , es , 
fui . 

E vos julgastes que nom erades di
gnos da vida perduravel. Inedit . d' AI
co h. T. 1.0 p. 69 . 
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FIGA. 

FL.UIIENGO. 

GALOPAR. 

G1UD1SS. 

GnBNHA.. 

GROTT.A. 

Hoii.Tnlo. 

l!'IXA.BlDO. 

Lono . 

GENIO 

llal. Fica, a parte sexual da mulher. 
-E, com effcito, a figura que da 
mesma se faz com os dedos isso re
presenta. 

FIam i nt;tl s . 

Lat. ·barb. Galopare, i. e. cilato cur
sn equitare. Du Cange, Glossar. 

Calopare parece ser corrupção de 
caballtcare, ''ocabulo lambem latino
barbaro, e que significa cavalgar. 

Crate.> . 

Crine, abl. de criais, cabello. 

Lat. barb. C1·ottum, i. e. fossa. lacu
na , locus cavus. Du Cange, Glos
sar. 

Groua é vocabulo popularissimo 
nas ilhas dos Açores, onde designa 
uma excaYação feita pelas aguas no 
terreno, menos larga e funda que o 
"\alie, e com as parceles quasi per
pendiculares . -Este vocabulo, des
conhecido em nosso Conlinsnte, dere 
ser approYeitado como lermo lechni
co-geologico de que carecemos , em 
\ 'CZ de ravinct que não é portuguez. 

Lat. barb. Hurtul[.tiWS. 

lnúpidus. 

Lultts. 



LoQUI!.TE. 

MADRINHA. 

1\.IAa'HGAI\. 

~ltG.I.lllA. 

MoGUBIRA. 

Mo t.u. 

NBV.HI. 

ÜJIRBJ., 

ÜGANB0 1 obsoJ. 

P..lG!R. 
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.LaL barb. l:uchelum, i. e. sera eate
naria. 

Loquete, por cadeado, é Yocabulo 
usualissimo em nossas provincia.s do 
Norte . 

Lat. barb. Matrina: . 

Lat. barb. Ma11cipa, i. c. meretrix. 
1Jm berço tem uma mogueira, 
:\a rua de Calca-frades, 
Jllcmceba de dois abbades. 

f~il Vie. Obr. T. 2. 0 p. 23. 
-

Lat. barb. Must1care. 

Micnla. 

Jlfcecha lis, manceba, adultera . 
Não ha paciencia que soffra os con

luios d'essa mng1teira. J. Ferr.lJlys. 
1. 4. p. 59 . 

Moles . 
!ntigamen te dizia-se 111 ole. V1d. 

Tenr. ltiner. C. ci2 p. 105. 

Lat. barh. N lvare, i. e. ningere. 

La!. barb. Oblía . 

Hoc ànno. 

Lal. barb. Pacare, i. e. pacem facere 
dcbi tum solvendo. Du Cange, Glos
sar. 

D'aqui vem dize'rmos no acto de 
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PRCOB.l, (L chulo) 
rapariga, m oçoila. 

liERGUNT.lR . 

Pol.ME. 

l 1oosAn. 

Pll.A.NCHA8. 

PRAZO . 

pagar alguma diYida:- li~tu nws nm 
71az, ou f'ica,ll u~ em pa'!. . 

} Pecore, abl. de pccus, a O'\ elha. 

Porcontari, investigar, inquirir. pro
curar. 

Pergu11tar, no sentido ue procurat·, 
como em latim, é ainda hoje vu lgar em 
nossas províncias. 

Pulpa, coração da madeira. 

Pa~IS(tre , fazer pausa, repousar. 

Planem. 
PlaHca• , tabul<P. plance ele., Fe -tus. 
De prancha, por inversão de sylla

bas, veiu o nome chaprão, vulgarís
simo nas ilhas dos Açores, e que si
gnifica o me mo que prancha. 

tat. barb. Plazwn , corrompiJo de 
Plar..:itwn, '\'Ontade, decreto, lei.-l'la
t:;twn subsl. vem deplacitu111, supino 
de placco, cs, a prazer. 

Ego Petrus Fernandi , el Garcia 
Fernandi , facimus pactum e plazwn 
cum Roderico Egce de magno home
cidio quod erat inter nos, et Deo 
'~olenle, ducimus eum ad perpetuam 
pacem. J. Pedro Ribeiro, Dissert. 
Chronol. T. 1. 0 Doc. 11. 0 53, p. 26õ 
e seg. 

Et sciant omnes , qui hoc pla::aun 
úderinl . . . Id ._ ibid. p. 266 . 



PtJCAI!O. 

Qon~ .L 

QUI! JHDA. 

H i!C AJH>All. obsol. 

R~~:rous .Ht. 

Ron.\n , 

SABOR.\ R. 

S.\RHI. 

S~GUI\1! e 

Sr.:Gun , anl. 

SEMK L, obso l. 
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Poculum. 

Calli.•, rua estreita. 

Qua.;sata, par L. fem. de quasso , as, 
mover, abalar frequent~s v·ezes: lira
do o nome da propriedade essencial 
ua coisa_ significada. 

La t. barb. Recaptare, 1. e. arreca
dai·. 

La t. barb. fiepau.sare , i. e. quiescere, 
pausam fa~c re . Du Cange, Glossar. 

Lat. barb. Rotare, i. e. rola punire. 

Lat. barb. Saporat·e, i. e. gustare. 

Sanare. 
Em documentos antigos acha-se sa

nare corrompido em saar, pela sup
pressão usnal da lettra 11. 

}secw·is, machad inha. 

Estando Helyscu com os filhos dos 
profetas. que talhavam lenha a par 
do Ryo Jurdam, caíu o ferro d'ua se
gu r ena auga do Ryo. Inedit. d'Af
cob . T. 3. 0 p. o6. 

Semen, get·acão, descendencia. 
Todos mÓrreram sem semel. Nobi

liar. do Conde J). Pedro, p. 9. 
D. Beringueira que ffi')rreu sem 

scnwl. Ibirl. [J. 10. 
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SIGAN.l, 

SoBEitBO. 

'i oRo . 

GENIO 

Lat.. barb. Sctgana. 
Saga ct Sagana, ingeníosa, incan

latrix. Juan. de Janua. 
Sagrma, idem est quod Yales, el di

citur de sa,rtio, is, i nele sagax. Catho
licon Panum. 

S:tperbus. 

,..,.,.,./( / }1. 

Tr:YllENno, l'e~to fli\ .· 

lerra. 
} J',•rTemH, adj . da terra. 

T&STU!lJNll A. R. 

TIU.DUZIR . 

TIIOLHA . 

Vono . 

l' 

Lal. uarb. Te;limoniw·a: i . e. lestimo
nium dare. Dll Cange, {~Jossar . 

Laf. barb. Traducare, i. e. Yerlere. Nol
t.en. Le.x. Antíbarb. 

Trulla, colher de pedreiro. 

l"otnrJr, Yolo, i. c. dadin que se offe
rrce por Yoto. 

Solemuisam o dia rom mesa fran
ca a lodos os que a querem. Chamam 
a isto rodo, ou por razão de se fazer 
por Yoto (o que o nome acena) o.u 
porque, como em ' 'oda, se parte com 
lodos liberal e abundantemente . Sou
sa, Hist. de S. Dom. P. I. a L. ~· . 0 

C. 1.. 0 p. too, col. 1.a 
Agora veremos que voda tem ames-

_, ma origem que vodo. Procede de vota. 
plur. devolum.- E, com effeiLo nos 
casamentos por serem dois os con
juges, e, portanto, mais ele um os 
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votos que 'n el\es se fazem, deveram 
estes chamar-se vota, nome que s_e al
terou em voda ou boda . e passou a 
dar-se aos mesmos casamentos. 

A.RT!GO !I. 

rurru}lfão por transmu.taçii o de lellras não- semelhantes . 

Açon.1oo . 

A rriVELAn . 

ÁGUÇ!R. 

ÁLLOJAII. 

ÂLVEDRIO, C 

A.l.VlT RR. 

ANcno . 

ÂPPOLlCJl.. 

AnRIBAR. 

AssOJfBRAR. 

Acwocus, aguçado, i. e. feito agudo, 
d'onde vem a idéa de appres::.ado 

Lal. harh. A(fihular f!'. 

Lal. barh. Jcutw·e. 

Lal. barb. Allucarc, i. e. co1locare, 
poncre in luco. Du Cange, Glossar. 

} Arbitrium . 

Amplus, largo. 
·Esta arca aY ia em .longo dous co

vedos e meo , c em ancho covcdo ~ 
meo, e em altura outro tãnto. Inedit. 
d' Alcob. T. :2 .0 p. 124o. · 

Lat. barh. Appodisw, i. e. scheda, 
seu mandaLum de pecunia. Du Can
ge, Glo sar. 

Lat. barb. Arl·iuarc, i. e. ad ripam 
trahere , ripam tangere. Du Cange , 
Glossar. 

Adumbretre. 
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BEZRRTI .l . 

JlODE. 

BIIAZ.\. 

·finUTEZ ,I . 

BULHA. 

.flULHAR. 

CABEÇ.\L e 

CABEÇALHO. 

C AM'PANA n 10. 

GENlO 

La t. harh. Adtmare, i. e. col lígcré, 
in unum cogere. Du Cangc, Glossar. 

Em ou tro dia o Cabedel que que
ria saber de coraçom, por qual razom 
acuzavam os Judeus S. Paulo, man
dou asunar todolos Sac~rdotes e todo 
o Conselho, e eles-i fez trazer S. Pau
lo, e poscrom-no em meo deles. lne
diL. d'Alcoh: L. 1 ° p. 106 , 

Vesanus . 
Bajana é Yocabu lo popular nas ilhas 

dos Açores com a sign ificação de pa
Leta, mentecapto. 

De baj ana parece haver-se formado 
o nome bajo11jo, e d'cste paxola. 

Vitula. 

LaL. barh. Bucct~s , L c. llircu:'. 

Pruna. 

Lat. barb. lJrutiUt.ç, i. e. sLupidi'!.Rs, 
Yel feritas. Dn Cange, Glossít r. 

Pvgnct. 

Pugnare . 

~taL. harb. Capitale, i. e. pulvina1·. 

Lat. barb. Tympanarium. 
Et cnm venerint ad Portam 1\iar

l.is, qme nunc dicitur Nigra, st.ent su
per murnm 7)Jmpmu7.rii pucri can tant es 
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CANTEI B.O. 

CA.PBLLIO. 

CHACINA. 

CH.l.GÁll. 

CuANCA, (t. fam.) 

pé grande. 

CHUiBZA. 

CHANTAR. 

Gloria, laus, et honor, &. Velus O r
do Canonicorum , quem S. Protadii 
librum Yocant, in die Palmarum, apud 
Chiffletium in Dissertat. de Conver
sione Constantini M. C. 5. Apud :Óu 
Cange. 

Plantarium, vi' eiro, em que se criam 
plantas. 

Lat. barb. Sacellanus, i. e sacello prre
fectus. Du Cange, Glossar. 

Succidia, de s~bb e cado, is. 

Lat. barb. Plagare. i. e. vulnerare , 
plagas imponere. Nollen. Lex. Anti
barb. 

4 

Não sabendo Constancio onde hou
vesse de encontrar a etyrnologia do 
verbo chagar, julgou dever ir buscai-a 
ao egypcio! Vid. Dicc. Crit. ~ Etymol. 
da Ling. Portug. 

} 
Plancus, adj. que tem os pés espal-
mados. · 
Chanca diz-se lambem do sapato 

largo e achinellado. 

Plamtas. 

Plantare. 
Comecou Noe de lavrar a terra, 

e chantoÚ vinha d'uvas lavJuscas. lne
dit. d' Alcob. T. 2." p. 15. 

E' versão do versículo 20 do cap. 
9.0 do Gen. 
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CHANTO. 

CIIElRAR. 

CHINELLOS. 

Cllouso, obsol. 

CnucHAII e 

CHUPAR. -

CBUl!IAÇO. 

Cnus, obso~. 

CausunA, obsol. 

CICATl\IZA.R. 

CoNcn.wo. 

GENI.O 

Coopitque Noe vir agrícola exerce
re terram, et plantavit vineam. 

Planctus, choro com gritos ; pranto. 
E soterraram Sancto Estevam ho

mens que temiam Deus , e fizeram 
grande chanto sobr'el. Inedit. d' Alcob. 

· T. 1.0 p. 4li . 
. Do francez Flairer ou Fleurer, cujo 
radical é(leur, do latim (los, oris. 

Lat. barb. Planelli, i. e. crepidm. 
Cumque venerlt (Papa) ad portam 

dictm ecclesim exuit planellos et nu
dis pedibus vadit cum alliis in pro
cessione. Censi us Camerar. in Cere
móniali 1\lS. Apud Du Cange. 

Lat. barb. Clausum, i. e. locus aut 
ager sepibus vel muris septus , aut 
clausus. Du Cange, Glossar. 

} Sugare. 

Lat. barb. Plumaáum, i. e. pulvinar. 

Plus, adv. mais. 

Lat. barb. Cicat?·icare. 

Conclavium. 
De conchavo se fez o verbo concha

var. 



CoztKHAR. 

Çomço, ou Sn
mço. 

o 

CuGuLAR. 

DUQ UEZA. 

E!!I11REXADO. 
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* 

t Tomice, abl. de Tomex, corda de 
S cannamo, ou de esparto. 

Çomiço, ou Sumiço, não vem em 
diccionario algum da língua yu]gar. 
com quanto seja palavra portugueza. 

Cat. Mas pousada de palh·eiro, 
E fogo, e á porLa fechada. 

Aff. Mas bom feixe lagariço. 
In. Penedo. l\tad. Tranca. Cat. Su

miço. 
Gil Vic. Obr. T. 1. 0 p. 143. 

Mao sltmi~o e mao marteirG 
Venha por tuas queixadas. 
Eu mandei-te pelas fadas . 
E tu trazes-me gaiteiro? 

Id. ibid. T. 3. 0 pag. 103. 

Cumulare. 

Lat. barb. Duoissa. 

lmplicatus , part. ue implico , as , 
embrulhar, in volver; e tambem em
baraçar, pe!"turbar . -D'aqui as duas 
accepções de embrexado : sendo a pri 
mcira a de obra embutida, como a de 
pedrinhas, buzios, crystaes, etc. in
troduzidos nas fendas de uma grutta 
artificial ; - e a segunda, usada só 
no estilo familiar, a de importuno , 
que em tudo se intromette; v. gr. For
te em bre:x:ado ! 
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EMPACHO. 

E NCE.!O . 

ENCULCA S. 

. ENG AR. 

ENXERGAR. 

E sQUll cEn . 

GENIO · 

Jmpactus , part. de -impingo, is, topar, 
encalhar em alguma coisa. 

Jnceptus, part. de incipio, i.~, começar, 
emprehender. -· Diz Viterbo, copian
do servilmente Duarte Nunes do Laão. 
ser este -Yocabulo orig nalmente por
tuguez. -- E' assim que apparecem 
com origens conhecidas, e geralmente 
latinas, todos os que o mesmo Duarte 
Nunes põe no numero dos que os por
tuguezes teem seos n·ativos , ou que 
não tomaram de outras gentes. 

Lat. barb. Sculcm, ou Ex culcm, cor
rup. de Excubire, espias. 

Nos Inedit. d' Alcob. lê-se Enculcas 
por espias, vocabulo do qual prova
velmente se formou o verbo enculcar. 
-No Eluc. de Viterbo, em vez de 
Enculcas achamos Sculcas que-se ap
proxima mais do latim. 

l11hiare, desejar muito, cubiçar . 
Entra no proverbio : Engou ave

lha os bredos, etc. 

Inserl_?are ~ observar di li gentemente. 

E xcidere} composto de cadere: e da 
prep. ex, denotando para fóra.- O 
antigo verbo portug. Escaecer, appro
ximando-se mais do.lat. Excidere, em 
que o c se pronunciava como k, ao 
uso dos romanos , deixa melhor co
nh ecer a elymologia. - Por outra par
l.e , a vu ~ garissi ma phrase : cau· , ou 



FORTAL"EZA. 

GASIO. 

GAVETA. 

GOLPBLHA. 

GHAVEZ.\. 

INCHADO. 

LHANEZ.\. 

LougANu. 
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escapar da me mor ia, ( 1) é equivalente 
ao Yerbo latino , e mostra na forma 
da idéa o genio da lingna. 

Lo.t. barb. Fortalit'ia, i. e. castellwn. 

(cesius, auj. de côr azul celeste. 
Gasio, diz-se particularmente com 

referencia á côr dos olhos , do mes
mo modo que em latim; v. gr. 

Rufamne illu.m, virginem 
Ccesiam, sparso ore, adunco naso? 

Ter . . Heaut. 1. õ v. 17 et 18 

Lat. barb. Gabala. 
Gabata, patena, vas, quasi cavala. 

Papias. · 

Vttlpeoula, dim. de vulpes, a raposa. 
O lobo e a golpelha sam ambos de 

uma conselha. Proverb. 

Gravita:;, 

In11atus . 

Lenitas. 

Lautitia; asseio, limpeza nos vestidos. 
-It. brilho, esplendor. 

Vede agora se foi castigo, ou mer
cê anteceder a morte a velhice, ou 
se seria melhor enganar a gente com 

(i) Não lhe podeis cair da memoria, 
e o seo r.uidado é como vos terá a par de 
si . Man. Bern. Nov. Flor , T. 3.0 p.428. 



J.ouçxo. 

MANJUCA. 

MARA VILII.IS. 

MAZELA. 

GENIO 

a louçania da mocidade até a entre
gar nas mãos do fim dnro , pezado e 
incerto. D. Franc. Man . Apol. Dia!. 
p 38. 

Lautu,s, esplendido, magnifico. 
'N este sentido dizemos em phrase 

vernacula : - Como vem lauto I
falando d'aquelle que se a])presenla 
luzidamente vestido. - Laucus vem 
de lavo, is: sendo, portanto, a pri
meira significação d'esle nome a de 
bYado, da qual, por extensão, é que 
vem a de asseiado, magnificamente ves
tido . 

Da mesma raiz provém a palavra 
portugueza louça , formada , porém , 
do supino lautum; a qual, por uma 
parte, denota os utencilios que se la-

·vam, que andam a lavar-se, e-, por ou
tra , o lustre, a nitidez, a magnificen
cía dos mesmos. 

Manduco, as, comer. 
Manjuca é ' 'ocabulo popular nas 

ilhas dos Açores com a significação 
generica de comidct . - Em Tras-os-
1\fon les, porém, dizem lJfanduca. 

Lat. barb . Mirabilia. 

!rlacula. 
Gloriosa e sem nenhuma mazela 

Virgem nossa Senhora . Azurar.Chron. 
d'Elrei D. João 1. Tere. Part. C. 10«,, 
png. 283, col. 2.a 
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MODEl\NO. 

NESPBRA. 

RESENHA. 

RouQUIDÃO. 

SEGURBLHA . 

SOLIVA . 

SunniR e SunTil\. 

TENHO. 

TRAZER. 

TRECHO. 

TYMBALE. 

VENCELHO. 

Hodiernus. 
Na Baixa Latinidade dizia-se já mo

dermts, sendo natural que por inter
medio d'este se formasse o vocabulo 
portuguez. Vid . Nolten. Lex. Anti
barb. 

Mespylum. 

Recensio. 

Lat. barb. Raucedo. 

Satureja. 

Sublicium, páo que serve de esteio á 
ponte. 

Saliva é termo militar que prova
'Velmente nos foi transmittido pelo 
francez salive. -Entretanto tem, como 
' 'emos, origem no latim. 

Su·rgere. 

Tignum, trave. 
O vocabulo tenho conserva-se na 

phrase popular : - Grande como um 
tenho. 

Trahere. 

·· T1·actus. 

Oymbalum, especie de pandeiro. 

'Vinculum. 
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. VIRAR 

ZUNNIR e 

ZINNIR . 

GENIO 

Gyrare . 

{ Tinnire . 

ARTIGO lli. 

rorr·upção poT syncope, ou suppressão ele lettras, 
, ou ele syllabas. 

A BELHA. 

ADE1'A RDA . 

ADONDA, i. e. 
basta. 

AccEso, part . 

ADEGA . 

ADEM. 

AanioM e 
AGUIÃO, obsol. 

AGULHA. 

-
AJOELHAR, do ant. 
AJEOI,HAR. 

AJ USTA R. 

Apicula. 

Avis tarda. 

} 
Lat. barb. Abundat , i. e. sufficit. 
Du Cange, Glossar. 

Accensus, part. de accendo, ~s . 

Apotlteca. 

Anatem, acc. de anas. 

f Aquilone. abl. de Aquilo. 

Acucula, dim. de acus. 

} 
Lat. barb. Adgen·iculari. Du Gange, 
Glossél'r. 

Lat. barb. Adjoustare, quasi Adjuxtare, 
i. e. juxta ponere, rem ad alteram 
adaptare. 

llle qui habet balliam S. Germani 
debet adjoustare suum modium ad 
mensuram Comitis. Cod. MS. cen-
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ALLIÂ1'iÇA. 

ALLUCIN.\11, 

ALJUORso, ant, de que 
veiu ALMOSSO. 

A:r;co, obsol. 

ÀNGEO , ossol. e 
ANJO. , 

suum Episcopatus Autissiod. Apud 
Du Cange. 

Lat. barb. Alligantia, i. e. Fredus, ar
morum consociatio. Du Cange, Glos
sar. 

Lat. barb . . AblacinaH, quod compo
nitur ex ab ct lucino, as. Du Cange, 
Glossar. -

~ Aliquis, morsus, ou alius morsr.ts. 

Angulus. 
Fica e lia ( costn) um pouco mais 

encurvada com um anco que faz o ca
bo das correntes. Bar. Dec. t. a L. 
8.° C. 4. 0 p. 2.06 . . 

Fez uma maneira de baluarte que 
ajudasse a defender as cara velas ql).e 
ficaYam mettidas naquelle anco da 
terra. Id. ibid. L. 7.° C. 7. 0 p.134. 

~ A11gelus . , 

A forte soberba que o_s angeos do 
cbeo derribou, maliciosamente me fez 
lev antar contra ti . Inedit. d'Alcob . 
T. t.o p. q82 . 

O deslni imento dos imygos pelo 
angeo. l bid. T . 3. 0 p. St. 

Lat. barb. Eramen, i. e. opus mre 
confectus. Du Cange, Glossar. 

Vê-se que eramen · ou reramen não 
é senão uma conlracção de ceramenta. 
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ÁIIRBSUR. 

ARRIBAR. 

AsA. 

ÁSELH.A· 

ÁSJ\JO, 

A sSO;)lAR, vi lia 
de Portugal. 

ÁTTAR. 

Á V ACHE . 

AUDO. 

GENIO 

Eramc se dizia Lambem em' nossa 
primitiva linguagem : 

Typos de eram e. Arraes, Dial. 3. o 

C. 21~-. o fl. '116. 

Lat. barb. Arrestare, contrahido de 
acl Tem stare, i. e. vadare hominem, 
vel rem, placito principis. Vid. Nol
ten. Lex. Antibarb. 

As quaes náos elle tinha arcstado 
para esta defensão. Bar. Dec. 3.a 
L. ~.° C. 9.0 p. 484. 

LaL. barb. Adripare, i. e. ad ripam 
appellljre. Du Cange, Glossar. · 

Ansa, asa de vaso. 

LaL. barb. Ascella. 
Ascella pro ala, diz Du Cange, mas 

vê-se que é propriamente um dimi
nuitivo de ala; ou anles de ansa. 

Azymus. -

f Ad Septem .tiras. 

Aptare. 
No ·latim da edade media dizia-se 

aliare pro aptare. 

Habe age, toma lá. 
Mais vale um avache que dois te 

darei. Jorge Ferr. Eufr. 1. 2. 

Aptatus, apparelhado, disposto . 



AZAR. 

AzEo, obsol. 

Az oA n. 

BA CIO. 

R.\. ' 1-IAR. 

BANHO. 
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Não temos outro logar mais aazaao 
pera em nosso trabalho a vermos alguã 
spernnça de vitorya. Azurar. Chron. 
do Descobr . e Conq. de Guiné, C. 
67 .0 , p. 322. 

A seo salvo polo logar ser azado 
podiam ferir em os nossos. Bar. Dec. 
a.a L. 1.0 c. 8. 0 p. 81. 

.Aptare, apparelhar, ensaiar. 
Erguida a espada vae azando o 

golpe. 
Fer'n. Alv. LuE. Transf. L. 3.0 fol. 

222 . 

Acinus. 
E talharam hua vide com huu azeo 

d'uvas. Inedil. d' Alcob . T. 2.0 p. 
14.9. 

Hua Yinha, · que avia as cepas de 
prata , e as vides d'ouro , e os azeos 
de pedras preciosas. Ibid. T. 3.0 -p. 
I [7. 

Adsonare, ou Assonare . 

-Lat. barb. lJacinus. 

tat. barb. fla l11eare . Nollen. Lex. 
Antibarb. Du Cange, Glossar. ad 
Script. etc. 

Bal11eum. 
Na Baixa Lal. Yemos este vocabu

Io convertido já em Bagnum, do qual 
é provavel que directamen te se for
masse o portuguez Banho. 



34 

BABI!LGA, (t. fam.) ho
mem summamente 

obeso, ou com bar

riga de grande boj?· 

BATER. 

BÉSTA.. 

BlliPO. 

,-

GENIO 

l Basilica , especie de sombreiro de 
consideravel ambito que costuma 
sair nas procissõe~ da patriarchal. 

Batucre. 
No latim da edade media dizia-se 

batere, por cujo intermedio é natural 
que viesse o nosso bater. 

Ballista. 

Lat. da ed. med . Episcopus. 

BITACUI.A, (em francez. t Hab'itatJulum. 
habitacle.) { 

BoLHA. 

lJRIG AR . 

BUGIAR. 

CABO. 

CuB.) obsol. 

Bullula. 

Lat. barb. Bellicare, i. e. belligerare, 
prreliare. Du Cange, Glossar. 

Bucc-inare, tocar buzina, flautear. 
A idéa de mandar bugiar é a .mes

ma que a de despedir com desprezo, 
como a de quem diz a outrem que 
vá Locar buzina, ou assobiar ; o que 

- se comprova com o seguinte trecho : 

Ouvides YÓS, Juan Guaiteiro? 
Ide assobiar ó gado 
E não tenhades cuidado 
Do meo Fernão Sapateiro. 

Gil Vic: Obr. T. 2. 0 p. [65 . 

Caput. 

Cadere. 



CANDEA. 

CANGOSTA. 

CAPUZ. 

CAVALGADA. 

CAVALGAR. 

CELEUMA. 

CERCEAR. 

CRRCEO, abr. de 
CERCEADO. 

CHAPEO. 

Cn.tnnuA. 

CHAVRLHA. 
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Lat. barb. Candela, i. e. lucerna olea
ria. Du Cange, Gl! ssar. 

C<.Jllis allgusta, rua estreita. 

Lat. barb. Caputium·, i. e. capitis te
gumentum. Du Cange, Glossar. 

Lat: barb. Caballicata, i. e. incursio. 
Du Cange, Glossar. 

Lal. barb. Caballicare, i. e. caballo 
vehi, equitare. Du Cange, Glossar. 

Celwsm.J. 

Circinare, arredondar, cortar em roda. 

f Circinalu.~, part de circirwre. 

Capillus, barrete. 
Com quanto capilius seja a origem 

do nome chapeo, é proyatel que este 
nos viesse directamente do italiano ca
pe/lo, ou do francez antigo capel. 

Lat. barb. Quorruca, corrupção de 
Quudruga -, vocabulo lambem latino
bnrbaro, mas que nos mostra já mais 
clara a raiz Quadriga , de que pro
vavelmente provém : por ser arado 
puxado por quatro bois, ou cavallos. 

(la vi cul a. 
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CHAVES, villa de 
Portugal. 

CHICO, (t. fam.) curto, 
pequeno. 

CHISl'O. 

Caocuo e Fnocuo . 

Cuonuno. 

CILHA. 

CODIIlR . 

CoEr.no. 

CONTAR. 

GENIO 

~ Flaoias, i. e. Aqnas Flavias. 

{ l"Exig~~us , limitado , curto , med·io
\ cre , ou do nome siccH.s. 

Exigmts foi formado pelos romanos 
de siccus, coisa fulil, ou de nenhum 
valor. Vid. Court de Gebelin, Orig. 
Lalin . 

Suis pes, pé de porco. 

Flvccidus, cheio de cotão, ele. 

l Lat. barb. Cwustus, i. e. magnus. 
{ Du Cange, . Glossar. 

Cingula. 

Cooperi·re. 

Cuniculus. 

_Culmine, abl. de culmen tecto da casa. 
E' de crer que antes da invenção 

dos corticos as abelhas fabricassem 
os favos ·nos devãos · dos teetos das 
casas, queenlão eram de colmo; (1) 
prov indo d'aqui a origem do nome 
colmea. - O vocabulo castelhano col
mena, parece comprovar esta etymo
logia. 

Comput~re. 

(1) Culmen 'diei ait tectum quod ve
teres redificia culmis tegerent, id est , 
paleis e mcssibus. Serv ius, ad Ecl. 1. 



CORR EIO . 

CovA. 

CumAn. 

Cul'llLW. 

DEÃO. 

D~vEsA, alterac. 
de DEFESA . 

DOESTAR. 

DoMA, obsor. ' 
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Lat. barb. Currerius, i. e. cursor, ta
bellarius. Du Cange, Glossar. 

Lat. barh. ( avea, i. e. locus cavus. 

Cogitare. 

Cultell tts. 

Decanus. 

! De{ensa, part. fem. de Defendo, is, 
subentendendo-se o nome selva, ou 
outro qualquer; y. gr. silva defensa. 
Licença pera cortar nas defesas r~aes 

toda a madeira necessaria. Sousa ; 
Híst. de S. Dom. P. 2.a L. Lo C. 
3. o p. ~~ 6 9, co I. · 2. a ' 

Delwnestare, deshonrar, affronlar com 
palavras, injuriar. · 

Hua manceba desta boa molher 
Sarra, começou de a doestar ct·ezendo
lhe que · matara set maridos. lnedit. 
d'Alcob. T. 3.0 p. 99. 

De doestar vem o subst. doesto.
Antigamente .dizia-se tambem deostar; 
( 1) o que era óutra corrupção de de
honestare, e d'aqui vinha tambem o 
substantivo deosto , (2) que valia o 
mesmo que doesto. 

Hebdomas, semana. 
Mandou fazer Salamon a redor do 

(1) Inedit. d'Alcob. T. !ll.o P· L48. 
· (2) Ibid. P· 282. 
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Do11JNO, DoNo, 
e Do111. 

DoNA. 

EIVIGAR, obsol. 

E L REI. 

E111P.ADO. 

GENIO 

templo trinta casas pequenas, em que 
pousassem os Saceràotes, quando ser
viam per domaas eno templo. lrfcdit. 
d'Alcob. T. 3 ° p. 1õ. 

l Dominus, senhor. 

Elle me ma to u meo pae 
E meo dono, e então vae 
Fez morrer minha mulher. 

Gil Vic. Obr T. 2. 0 p. -õOO . 

.Domhw senhora. 
Fr. Luiz de Sousa, inveêtigando a 

origem do nome Donas, com que se 
intiLulam as freiras de um convento 
de Santarem, diz: 

O nome de Donas, reduzido á sua 
verdadeira significação, tem seo prin
cipio no latino Dominas, que é o mes
mo que sen~oras : com o qual geral
mente eram tractadas as mulheres 
moças e donzellas , e mais em espe
cial as nobres, entre os romanos mais 
cortezãos. Hist . de S. Dom. P. 1.a 
L. õ. ° C. 2 2, p. 5 31 , co l. 2. a 

/Edificare. 
Semelharei a el o barom sages que 

eivig~u a ssa casa sobre a pedra. Vers. 
da Regra de S. Bento, Inedit. d' Alcob. 
T. Lo p. 252. 

]l/e reJ·. 

/ 111pedatu s. 



ENGiw, obsol. 

ENsnu, obool. 

ENSiNAR. 

ENTEADO, c 

ÁNTRADO, ant. 
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lmpedare. 
Não atinou Moraes. com a origem 

d'estes dois vocabulos ·, cuja et:yme
logia foi buscar ao allemã.o. 

lngenuus. 
Non seja dav·an posto o engeo do 

servi·co ao converLente. Vers. daRe
gra de S. Bento, lnedit. -d'AI.cob. T 
L 0 p. 2õõ. 

lnsidia. 
Tanto que Judas entendeu as ense

fas de Nicanor, saiu-se dele, e fugiu 
pera os Se9S· Inedit d' Alcob. T. 3.0 

p. 179. 

Jnsimtare, propriamente metter no seio, 
int·roduzir; d'onde, na Baixa Lat., 
veiu por extensão a significar: met
t.er, ou introduzir na ment~; i. e. do
cere. 

} Ante natus . 

Ante natus significa nascido antes, 
em referencia ao matrimonio ; i. e. 
filho naclo ante$ do matrimonio. 

E xperimentum·, experiencia , prova. 
De escarmento vem o verbo escar

mentar, que significa aprender por ex
periencia. ou á propria custa. 

Fabula1·i. 

Fans naso, quo fala pelo nariz. 
5 



'GEN.IO 

FA!iTIO : Fàslidium . 

I<'EMENÇA, obsol. díli-~ 
gencia, actividade, J'ehement-ia, . 
desv·c}o. 

Então se acordavam, corno viram , 

FmnunnAz~ 

"FINDO . 

ae Prior ir com sua galé ao IongQ 
da cidade assi vagarosamente, com(} 
quem se trabalhava de a esguardar 
c"om femença. Azura.r. Chron. de D. 
João I 1 Tere. P. C. tõ, p. t9, col. ,f .:a 

Lat. barb. Ferrcbràchia. 
Is quia fortis er"ât ", et Ferre'a dictus 
habere Brachia , nam valid us vires 
·animumque ger()bal. . 

Wille!mus Apuliensis. L. f ;o de 
Gestis :Norman-. ApHd Du Cange . . 

Fini~us, pút. de Finio, ú;, 
Este vocabulo corrompeu-se pri

'Ineiro ··em finto, 'do qual depois 11os 
veiu findo , que é mais portuguez,, 
E' certo, porém, que finto foi voz po'
pular entre nós. pois a achamos no 
'nosso P·lauto : 

Com.' eu a mor'te passe! 
togo o medo ficou finto. 
·-Gil Vic. Obr. T. I :o p. 2õ0. 

Fiáucia, confiança. 
Hu som a(l_luel!cs vossos Deoses em 

que vós a viades tanta sperança e tanta 
fiusa e tanto amOI'. Inedit. d'Alcob . 
'[' 1° 1~1": . . . P· uo. 

Esta voz é nindà hoje populnris'-



F REGUJi:ZilS,. 

FUNIL. 

Guou. 
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sim a nas ilhas dos Açores ; mas pro ... 
nunciam ordinariamente fi uses em vez 
de fluza. 

Fi li gregis , filhos do rebanho : i. e, 
parochian.os. 

Nas Disscrt. Chronol. de J. Pedro 
R.b . · T 1 ° D N o'>'> 220 - 1 eno, . . oc. . ---, p. , 
acha-se a palavra ('iligreses, na acce~ 
pção de paro.chianos, e revelando ter 
sido a primeira .corrupção de fi li fp-e.-

. .gis. · 

Fulvus. 

Tnfuncliúulum. 

.Caveola, dim. de cavea. 
Antigamente di?.ia-se cavea por gaio· 

la: 
Assy mesmo todas as cousas que 

voã per este aâr, eJD quanto sam cn~ 
.çarradas em caveas, sint.e c.omo pena 
de tormento, e carcere ; mas leyxadas 
~m sua natural liberdade, -esten.dcm 
-as asas, ·.dizem canLares ~ e per setl 
proprio querer se .escondem antre as 
bastas folhas das matas .. Inf. D. Ca
tharina. Da Perfeição da Vid. Mon. 
L. 1.9 C. 2&,, p. 274. 

Lat barb. Garnachi,a, i . . e. toga, ·ves~ 
tis talaris. 

Na Beira .garnacha é o m.esmo que 
eapote. · 

Guttur, gargan:líil. 
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Gozo . 

GnA-LHO. 

Gnm. 

GRITAR . 

GRULHAR. 

HARPEO. 

HERDAR. 

]NSUA
1 

anl;, C 

• ILHA. 

}NCREO, obsoJ, 

JNSOIOSO. 

IRMÃO. 

JEJUAR. 

L ANDE'. 

GENIO 

Gctudium. 

Grctculus. 

Grege, abl. de grex, rebanho, socie
dade. 

E a grei que é a congregação dos 
nossos parentes, amigos e compatrio
tas, a que chamamos republica. Bar. 
Dec. 2ia L. 3.° C. 3.0 p. 260. 

Quirilal'e. 
Quiritare est clamare , tractum ab 

iis qui Quirites invocant. Nonius. 
Qui·ritare dicitur is qui Quiritium 

fidem clamans implorant. Var .. De 
Ling. Lat. L. õ o o p. Gõ mihi. 

Lat. bar h. Quurulari, i. e. querelas 
effundere. Du ~ange, Glossar. 

Ha1·pago. 

Lat . barb. lleriditare o 

} Insula. 

Incredu.lus . 

Jnsulsuso 

Germanus. 

Lat. barb. JeJunare. 

Glande, abl. de glans. 



LIOIJIJO. 

LODISH0111El!1. 

MANCH.EA. 
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Legltimus. 
Vós mat;1stes os filhos de Gedeon 

lidimos e fizestes Rey sobre vós o seu 
filho de barregaã. Inedit. d'Alcob. T. 
2.0 p. 20~. 

Lat. barb. Limpidare, i. e.limpidum 
facere, purificare. Du Cange. Glos~ 
sar. 

Lupus ex homine. 

Lat. barb. Mangá.nus, i. e. fallax, de..-
ceptor. Papias. ' 

De l'Wangamts vem visivelmente o 
verbo mangat·, e não de mango como 
quer Constaneio. 

Macul'a. 
Magoa teve ao prmmp1o a mesma 

significação que o lat. macula. 
A eabo de tempo amou Rey Sala

moro molheres gentys contra a ley cle 
Deus , e pose magoa ena sua gloria, 
Inedit d'Alcob. T. 3. 0 p. 21. 

Saiba a professa que ha de presen
tar deante do tribunal de Christo sem 
magoa aquelle veo que recebe . Sousa, 
Hist. de S. Dom. P. 1. a L. 1.. o C. 
26, p. 113, col. 2! 

Manus plena. 

klannaria, adj . fcm. Coisa que diz 
respeito á mão. 

Manica. 



JVlANO . 

MAOGRADO • 

~filZINHÁ . 

MolmENTO, obsol . 

Moto. 

MüRDO!UO. 

M 'nJ.IGADO;. 

Gtmnanus. 

Mantelum. Ponitur etiam pro veiaméf'l"" 
ti genere. Calep. Septem Ling. 

Lat. barp. Mato-grato, i. e, invttus , 
nolens. Du Cange:1 Glossar , 

Maris cesttts. 

Malurare~ 

Medutla. 
Dar-lhe-ás iodos os heerts do Egi_, 

to, e comerom o meolo da terra. Inedit. 
d'Alcob. T. 2.0 p. 71. . . · 

O latim correspondente t -· ·· Ut co .. 
inedatis medullam terrre. Gen. Cap. 
~5, v. 18. 

Lat. barb. Mercanclisare, 

Medec·ina. 

M onu.mentum. 

Modium , 
Modiwn , mens11ra tiquidottth1 s1.:::. 

mul et aridorum. Du Cange, Glossar. 
Uno modio . de paon et ali um de vi ... 

no . J. Pedro Ribeire, Dissert. Chron. 
T. 1.0 Doc. l1. 0 õ4, p. 266. 

Maior 'domtts , 

Maim· gnaltts~ 
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MoESTEino, obsol. il 

MOSTEIRO . 

1\Iuncno. 

NETo, obsol. limpo, 
brilhante, 

Ou.\ ao. 

llAI!z, obsol. 
P,u~. 

P .INCAS. 

~ Lat. barb. Mona5terium: 

Murcidus~ 

Nitidus. 

f Nitidus. 

Na terra do Malabar a ha (pimen~ 
~a) muito neta. Bar. Dec. 4.a L. 1.0 

C. 12, p. 79. 
Per.olas netas. Cam. Eleg, 7.1J. 

Lat. barh. Nebula , i, e. macula Üi 
oculo. 

Habebat 11ebu.lam in ooulo sir1istr.o, 
de quo nihil omnino ' 'idebat,. 1\lira .... 
cuia B. Henrici Baucen. 'f. 2 .. J.un. p .. 
38á. Apu.d D·· Cange. · 

Lat. barb. Ocular e, i. e. ocules inde
re, aperir.e., vide.r.e. 1)~1 G.~t)_ge 7 G-Ios.,. 
,s,a.r. 

Oraculum. 

j 
Lnt. barb .. Pagellus, i .. c. p.agus mi~ 
noris amplitudinis, ''el tractus. DQ. 
Cange, Glos::;ar. 

Palancm, trancas, páos r.oliços. 
Pmwas ou espeques. Alpo)m ~ 

Exame de Artilh. p. 130, § . . 439. · 
De •Jauca vem pancada , pancada

ria, espancar, etc . 



PAPALVO'. 

PARA VOAS, 

PAIIAVR4S1 6 

PAL_A V.:itAS:, 

PEAU, giJss-i, 

P JE GO. 

P:çLE.lAll -

Pnso . 

PnnsoA, obso). 
PESSOA. 

PEVIDE. 

GENJO' 

Pantice, abl. de pantex. 

Perparvus, ou Petparvulus. 

Paradisum. 

I Parabolas, acc. de parabolar. 

Per fectos mais ca per paravoas. 
Inedit. d'Alcob. T. 1. o p. 2õõ. 

Ou.s discípulos insinados os man
dado!< de nostro Senhor per paravoas: 
preponha. lbid. . 

Seja amoestado per paraavras alá 
q:uatro vezes. lbid. p. 186. 

Lat. barb. Parabolare, i. e. sermoci
nari, verba facere. Du Cange, Glos
sar. 

Pamire, infligir penar ou castigo.~ 

Pelagus-. 

Prmlimn agere. 

Lat. barh. Pensus, i. e. ponuus. 

} Persona. 

Pituita. 
Pevide, doença das gallinhas, vem 

de pituita ' · do qual é. corrupção: -
Pituita, interdum sumitur pro morbo 
ex pituitre fluxu naLo, quo etiam gal-



PINcEos. 

Ponun. 

Poi!JO. 

PRASMAn, obsol. 
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linro infestantur. Calep. Sept. Ling. 
Barros chama tamb~m peuide ao 

murrão da candea ; provindo este 
nome de pituita, na accepção de mucus . . 
Vid. Dec. 2.a L. 7.° C. 1. 0 e Dec. 
3.8 L. 2.° C. 6. 0 

Pcnicillas, acc. pl. de penicillus. 
Pinceos é nome que se encontra 

tomado na accepção de figuras, ou 
melaphoras ; v. gr. 

Isso é falar per pinceos. 
Gil Vic. Obr. T.1.0 p. 171>. 

Pt~tTidus. 

Pulegium. 

Palumba. 

Blasphema1·e, execrar, maldizer. 
No latim corrupto da edade me

dia , em vez de blasphemare , dizia
se blasmare; por cujo intermedio é 
pro-vavel que se fo_rmasse o nosso 
prasmar. 

i\ condiçom da plebe , e-onw diz 
Ti to li ivyo , sempre h e prasniarcm de 
grandes feitos, princi pai mente nos co
m ecos. Azurar _ Chron. do Descobr. e 
Co~q. de Guiné, C. 18, p. 103. 

Plenum mare. 

Prredar·i. 

Prwbita calceis , dadiva para sapatos_. 
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PnnJmso. 

Pnsso. 

PRESTE. 

Pnnuoli. 

PRUMO. 

PULHA. 

PUNDONOR . 

PoXAn. 

QUARESMA. 

GENIO 

Dar com declaração de ser para 
sapatos , é ainda hoje a practica de 
quem remunera alguem com dinhei
ro. 

Lat. barb. Pr(edicare . 

Prmfudicium , juiso anticipado ; it. 
damno. 

Prehensus. 

Presbyter. 
Diz expressamente João de Barros 

ser o nome Preste corrompido do de 
Presbyter. Vid. Dec. a. a L. L° C. 1. 0

, 

onde largamente tracLa do Preste João , 
e das coisas da Abassia.' 

Primus honor. 

Plumbum, chumbo. 

P·ipulum. 

Puru;tum ltonorís. 

Pulsare. 

Quadragesima. 

ll.AER, e REim, obsoL Badere, raspar. 
Eram apartados da vida comum 

dos homeõs, e nunca 1·raiam seus ca
belos. Inedit. d'Alcob. T. 2.0 p. 211. 

Entom mandou elRey Amon tomar 
os mesegeiros de David, .c mandou-



RAsotiü. 

REconnAn . 

RELOGIO. 

flEIUENDAlh 

RoçAn, i . c. 
esmoular. 

RuzszNõl!., ant. 
RouxiNOL. 
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lhes rreer a meatade das barvas. lbid. 
p. 277. 

Raer é ainda vulgar na Beira Alta. 

Lat. barb. Uasdoira, i. é. radnla, ra
dius. Du C unge, Glossar. 

Recuperare. 

Horologium. 

Lat. barb. Reemendare, i. e. instau
rare, reparare. 

De remendar vem os nomes remen
do, remendão, etc. 

Recitare. 
Comprova-se esta etymologia pela 

s1gnificaçâo que Yemos tinha antiga
mente a palavra recitar. 

A càrta que agora vos recitei. Fern. 
AI v. Lus. Transf. L. 3. 0 foi. 285 v. 

Veremos , por outra parte , ter o 
verbo rezar o mesmo sentido de re
citar: 

Tomou ·a rosa da mão do messa
geiro, e ouviu a oração que dande-a 
1·ezvu. Sousa, Ann. de D. João m , 
)>. La L. 2, O C. ~." P• 139. 

Rispidus . 

f Runcare. 

-
} Lttsciniola, dim. de Luscitlia.. 
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RoA. 

SALITRE. 

SALVA. 

SAMBENlTO. 

SBLR,\. 

SBMANA. 

SENDA. 

11 

GENIO 

Lat. barb. Iluda, i. e. plalea. Du Can
ge, Glossar. 

Ruda é corrnpção derupta, p. fem. 
de rumpo, is, romp0r. -De 1·upta 
fizeram os francezes 1·oute, estrada , 
caminho. 

Sal nitriurn. 

Salis 'l'as. 

Saccus benedictus. Nome que na pri
mitiva egreja tinha o habito, ouves
tido que se . mandava usar a quem 
navia commetLido delicto merecedor 
de penitencia publica·. Vid. D. Luiz 
de Paramo, T. 2.• L. 1.° C. õ.o e 
T. 3.• L. 2.° C. 11, seguido e cita..: 
do por Fr. Luiz de Sousa, Hist. de 
S. Dom. P. 1.a L. t. ° C. 3.0 p. 16, 
col. 2. a · 

Situla. . 
Na Baixa Lat. apparece Ja o nome 

selha corrompido de situla. 
Selha, situla aqum ex puleo hau

riendro idonea. Du Cange, Glossar. 

Lat. barb. Septimana. 

Semita, que os etymologistas derivam 
de semiiter. 

Quâ ibant, ab itu iter appellarunl: 
quâ angustê , semita , ut semiiter di
cLum. V ar .. De Ling. Lat. L. 4. o p. 
12 mihi. 



SÉSTRO. 

StNETE. 

SIGNO S.\l\1,\J . 

Soxo. 

SOBIIEPELLIZ . 

SonnEsEn, obs. 

SoccAtco. 

Sonn. 

Sot cn1s. 

Sotn,\n. 

Sot. 
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A mesma origem lhe dam S. Isido
ro, Vossio, e outros. 

Sinistro, abl. de sinister. 

Lat. barh. Signetum, i. e. annulus 
signatorius. 

Signum Salomúíi_s. Cifra , ou sello de 
Salamão, especie de talisman, a que 
o vulgo attribue differentes virtudes. 

Solanus. 

Lat. barb. Superpellicium , i. e. ves
tis linea manicata . Du Cange, Glo~-; 
sar. 

Supersedere. 

Sub calce. 

Solere. 

Solis eclipsis. 

Solidare. 

Sub sole, ou sómente Sol. 
O que os philologos dizem ácerca 

da etymologia do nom~ Sul não tem 
apparencia alguma de verosimil. O 
mesmo Court de Gebelin está mui 
longe de ter descoberto a verdadeira 
origem d'esta palavra. - Eis o que 
nos parece plausi vel e fundado : 

Para as nações septentrionaes as 
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partes do globo que ficam na zona 
torrida sam propriamente ·aquellas cu~ 
ja direcção tem o· nome de sul, i. e. 
sub sole. Foi assim que Horacio desi
gnou o interior de Africa que então 
era supposto inhabitavel: 

Pone ·sub eurr.u, nimium propinqui 
Solis, in terra domibus negata. 

L. 1. 0 Üd. 22. 

Na Bíblia , mais de uma vez se 
mencit>na o sol como indicando a par
te meridional da terra. -Por não 
aecumularmos citacões sobre citacões 
sirva por toàas a seguinte : . 

Ait ad Moysen : Tolle cunctos prin
- .cipes populi, et suspende eos contra 

.solem ju palibulis. Num. Cap. 25 , 
v. 4. 

Em nossos primeiros AA. vulga
res a~hamos tambem tomado o sol 
pelo sul : (f) por cuja razão nos per
suadimos de que sul é co.rrupção de 
.sol. - Cem vence-nos, por outra par
te , o ser o sol o ponto physico que 
necessariamente devia servir ás na
ções seplentrionaes p.ara lhes indicar 
a direcção meridional ; assim como 
.é o mesmo astro que lhes serve para 

(1) A·nd'fé da 'Resende cba.ma 'porta do 
sol a que tem a Sé de J~i~hoa v·ol'lada con
,tra o s.ul. Hist. de Evora, Cnp. 13. 

Gi'l Vicente, falando da Serra de Cintra 
c das barrocas que. lhe ficam ao .sul, diz 
.que estão da parte do sol. Obr. T. 3." p. 
27!3, J~d . . de !]ap1 hur.g .. 



~f-ERMO. 

T-Esio. 

ToLo. 
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designarem .o oriente e o o'Ccidente , 
i. é. os pon:t@s onde o sol nasce e 
onde se põe. 

Para as mesmas naçõesseptentrio
naes era Africa ·€J.Ue egualmenle lhe 
podia servir para -d:motar a direcção 
.que hoje denominamos ·sul. E , com 
effeito, .frequentem~nte ·vemos o nome 
d'esta parte da 'terra servir para de

~signm· o referido ponto cardeal, sendo 
nos AA. latinos Af1'icus o mesmo que 
.vento sul, por vir da parte de Africa. 

O nome .4ust?'o, com que tambem 
:se designa a parte meridional, não é 
:màis do que uma corrupção de A'tro, 
;sendo este, por excellencia, o sol. 

'1'egula. 

Temperaculurn. 

'Tenninus. 

·Tensione, abl. de tensio. 

Ti lia, pelle delgada que se acha entre 
a casca .e a .madeira .das .arvores. 

Stol·idus. 

Allonitus. 

·1'onclere. 
Veo receber e!Rey com DS IJees por 

lavar e com a barba por tosar. Ine
tlit. d'Alcob. T. 2.0 p. 292. 
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TRANSE . T r.ansi tus . 

" 

TREVO. Trifolium. 

TRIGO. 1'riticum. 

TniLIIA, ínslrument~ t Tribula. 
p. • debulhar o grao. f 

URZE. 

VELHA. 

VERDE. 

VERGONHA. 

X ALJIIO. 

Trilho, em vez de trilha, escrevem 
alguns; -porém este nos parece mais 
portuguez, mais chegado á raiz lati
na, e tem per si a auctoridade Viei
ra . Vid. Serm. T. 3. 0 p. 95 1 col. 2.a 

Vng'f'la. 

Ulice, abl. de ulex, . 

Jlitula. 

J'iridis. 

Verecundia. 

Scalmus, tolete , páo que se fixa na 
borda do barco para segurar o re-
mo.. . 

Fr. João de Sousa, nos Vestígios da 
Ling. Arab. em Portugal, diz que 
xalmo, ou x elma, vem do arabe Sól
lema , com cuja etymologia nos não 
conformamos. 
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ARTIGO IV. 

Cort>upção po1· transposição de l e t tras, 
ou de syUabas. 

AcEmo, obsol. 

AGUISAR, que 

se conlrahiu em 

GUJS.\R, 

6 

Lat. barb. Ace1·ium, i. e. chalybs. Du 
Cange, Glossar. 

1
;1ves agere, de que na B. Lat. 
se fez A,visare, i. e. predizerem, ou 
prognosticm·em as aves, avisando e 

advertindo do que está para aconte
cer ; porque era do vôo das aves que 
se tiravam agouros e se buscava o 
conhecimento do futuro nos seculos 
_das trevas ebarbarie. (1) - D'aquia 
idéa de at,isar , · e tambem a de pre-
parm· e dispôr, que tem o verbo Agui
sar, ou Guisa r. 

«Depos aquestes d)as, guisai'om-se, 
e forom-:Se pera Jerusalem.» Inedit. 
d' Alcob. T. 1. o p. I 00. 

«E nós estaremos já guisados pera 
matal-o , anle que chegue ao conse
lho.>> lbid. p. J07. 

«E guisade besta e cavalgade Pau- . 
lo ,. e levade-o ... a Feliz o adeanta-
do .» lbid. p. 108 . · 

l<E eHes aguisavam suas doas pera 
darem a Josep.>> lbid. T. 2. 0 p. 69. 

Do verbo Guisar se fez depois o 

(1) Quinque genera signorum obser
vant Augures _publici, e~ crol?, exavibus, 
ex quadruped1bus, ex tnpudns, ex divis 
ut esl in auguralibus. Feslus , apud Pi~ 

· tisc. · 
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substantivo Guisa com a significação 
de aviso , conse!lw , e tambem com a 
de promptidão; v. gr. 

«Ca sem guisa me parec_e de en
viar home preso , e non enviar mos
trar rasom perque.» Inedit. d' Alcob. 
T. 1.0 p. 116. . 

o latim correspondente diz: sine ·ra
lione. Act. Apost. C. 215, v. 27. 

Antigamente havia uma Ordem de 
Cavallaria, chamada da Guisa, como 
se dicesse do aviso, ou da promptidão; 
por estarem sempre os que 'n ella ser
viam prompt~s, e-como avisados para 
a primeira oacasíão.- Viterbo tracta 
d'esta Ordem de Cavallaria, mas des
conhecendo a procedencia e formacão 
da palavra, diz um -disparate , coÍno 
de ordinario acontece a quem fala 
das coisas ignorando-lhes a origem e 
fundamento. -Ouçamos as proprias 
palavras do A. 

«Gnisa. Ordem , ou qualidade de 
cavalleiros a que chamavam Gttisados, 
ou Aguisados, por estarem sempre 
aptos e prestes com as armas e cavai
los para a guena e todo o real ser
viço ; tomada a metaphora das egua
rias gnisadas que estão promptas e 
dispostas a serem comidas.» Eluc. Art. 
Guisa. 

Veremos, agora, que a palavra Gui
sado no sentido de comer feito, ou 
adubado, a qual Viterbo entendeu .ser 
origem do nome dos cavalleiros da 
Ordem da Guisa, tem a mesma deriva
ção. Guisado não quer dizer outra 



Â LCANCE, 
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ooisa senão preparado , assim como 
guisar carne , ou peixe é prepar?.l-o 
para ser comido. ( t) 

De ·Aves agere vem, pois, Avisare, 
Aguisa1·., Guisat·, Guisa, Gttisamento, 
Gttisado, Desaguisado, etc. ( 2) 

A palavra Guisa, com a significa
ção de modo , manei·ra, foi mui vul
gar entre nós; v. gr. «A'gu·isa da 
China.» Luc. Vid. de Xav. T. 3. 0 L. 
7.° C. 5.0 p. 28; vindo a idéa de 
modo, ou maneim da de preparo e 
disposição; pGr quanto , quem está 
disposto e preparado se apresenta de 
certo modo ou maneira conveniente a(} 
fim pàra que se prev.eniu. · 

Apium. 

In calcem. 
Já se vê que alcance não é substan

tivo verbal , como quer Constancio ; 
a~tes de alcance é que se formou o 
verbo alcançar. 

Antigamente dizia-se encalço , de 
que tg.mbem se fez encalçar. 

Começaram a fugir e se recolher 
contra Aljazira quanto podiam , em 
()Ujo encalço os portuguezes seguindo 
mataram muitos delles. Rui de Pina, 

{1) Nãa guisam de comer senão com 
bo!i.icos de camelos e de cavallos. Tenr. 
ltenm·. C. 16, p. 36. 

(2) Sem razão, injuria. <<Sem lbesfa
zer nenhum desaguisado os mandou pôr em 
terra.n Azur. Chron. do Desc. e Conq. de 
G uiné, C. 63, p. 3.0 8. 
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ALEI'ITO . 

ANDORINHA. 

ÁNEJIIONB. 

ARl\IEiaO. 

ARROZ . 

BAIRRO. 

BANDEIRA. 

:BARDEIUO. 

Dmço, 

-GENIO 

Chron. de D. Affonso rv, Cap. õ9 , 
foi. 61, col. 1.3 

Encalço é, sem duvida, a mesma 
palavra que in calcem. Parece, pois, 
que de encalço , por transposição de 
lettras , é qu~ vem alcanço , ou al
cance. 

Anhelitus. 

!Jirundine, abl. de Hirundo. 

Lirnonia. 

Lat. barb. Armarius , i. e. armorum 
faber. Du Cange, Glossar. 

Oriza. 

Lat. barb. Barriurn. 

Lat. barb. Banderia. 
Banderia, idem quod Bandum, i. e. 

vexillum. Du Cange, Glossar. 

Lat. barb. Barberius. 

Lat. barb. Barcarius. 

Basium, beijo, osculo. 
Como se vê, acha-se ta.mbem cor-

, rompida a significação d'este vocabu
lo; mas tal corrupção não é para cau
sar estranheza; - - antes devemos con
fessar que é das mais naturaes.-Em 
la~im osculum significa tanto boq~â
nlla, como beijo. 



BunnoEGA. 

BESTEIRO 

Bomxno. 

BunnALENGo. 
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Du Cange, na palavra Baissa, a 
qual é a mesma que a portugueza 
Beiça, de que usamos em linguagem 
chula, confirma esta nossa etymolo
gia Eis integralmente o ~rtigo a que 
nos referimos. 

Michael Scotus de Pbysionomia , 
Cap. 20. Animalium qucedam habent 
in capite cornua , qucedam nares, 
quredam baissas; (it est, opinor La
bia, si c forsitan dieta á Rasiurn, quod 
labiorum sit usus ad baisandum). 
Glossar. ad Script. Medire et Infimce 
Latinit. 

Lat. barb. Basiare. 
Beisar se dizia tambem em antiga 

linguagem ; v. gr. 
Beisando eu a mão a V. A. André 

de Resende, Hist. de Evora, no princ. 
da Dedic. 

Bei.sa vossas rcaes mãos. ld. lbid. 
Fala que fez á Princ. D. Joanna, etc. 

Portulaca. 

Ballis tarius. 

Lat. barb. Boarius, i. e. pastor buum. 
Du Cange, Glossar. 

Burdegalensis, proprio, ou natural de 
Bordeaux ; cidade de França , nome 
com que nossos maiores designavam 
os termos francezes, e os que d'elles 
usavam . 



BURIL, 

CABRESTO -

CAMPAINHA. 

CuoUP(). 

COIFA. 

GENIO 

Viriculu·~n. 

Capistrum. 

Thalamus , leito, alcova. Camara de 
noivos. 

De camara , por syncope , ou ab
breviação, veiu a palavra cama que 
é o mesmo que thalantus. 

Lat. barb. Tympaniolum , i. e. par
vum tympanum. Du Cange, Glossar. 

Populus. 

Lat. barb. Cuphia. Du Cange, Glos
sar. 

CoiRo . Corium. 

CoLLEIRA. Colla1'ia. 

CnESTAn (colmeas). Castrare. 

E!lDoncAno. lmbricatus, disposto em forma de te
lha. 

l':MnaRc~n. Imbricare, dispôr a modo de telha.- . 
D'aqui a significação portug.-voltar 
o vaso com a bocca para baixo em 
forma de telha , afim de escorrer o 
liquido.-Tambem dizemos em phra
se familiar e com a mesma deriva
ção: Estar de borco, por estar com a 
cabeça baixa, ou deitado por causa de 
molestia. 



ENOJO. 

Es~un. 
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Em sentido mais lato significa der
ribar: v. gr. 

Esta espada que se te mette na 
mão. . . tambem quer dizer que estás 
por ella obrigado a sustentares com 
tua verdade os pequenos e fracos, 
por que os inchados do poder mun
dano os não emborquem c'o assopro 
de sua soberba. Fern. Mend. Peregr. 
T. 3.• C. 182, p. 93. 

Nausea. 
Enojo, supprimido o e, dá nojo, e 

transpostas as lettras, produz enjoo; 
o que tudo é o mesmo, e provém da 
raiz nausect. 

Filinto Elísio emprega a palavra 
nausea com a significação de nojo : 
Cosidos coiros de broqueis que esfo

.lam, 
Coisfts não de uso, o ventre que jejua 
Raivoso os forca a devorar sem nausea. 

Vers. da s'eg . Guer. Pun. de Si!. 
ltal. C. 2." p. 35 3. 

Sommar, do lat. summam agere. 
De sommar, por inversão de let

tras, veiu o verbo antigo e obsoleto 
Osmew, que achamos na Versão da 
Regra de S. Bento , e que significa 
sommar, calcular, julgar; v. gr. 

Osmados somos . como a ovelha da 
morte. Inedit d' Alcob. T. I . 0 p. 266. 

Tambem se acha no Eluc. de Vi
terbo, e na Chron. do Condest. C. 
5~. 

De osmar se formou immedialamen-
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Esnrou;, 

EsTREPE. 

FAISÃO". 

FEIRA.. 

FREIXO. 

FREESTA, Oll 

FnEsn, obsol. 

GRAVANA, t. b. 
rixa , contenda . 

JOGRAL . 

GENIO 

te o verbo esrnar, e d'este o substan
tiv() esmo , que quer dizer calculo , 
computo, jzdgamento. 

Eleernosyna. 

St'irpe, abl. de stirps, raiz, ou tron
co de arvore. Na B. Latin. dizia-se 
sterpus. 

Phas~·ana. 

Feria . 

Fraxinus. 

f Fenestra, janela. 

freesta, em linguagem antiga, era 
propriamente janela. 

E mandou Salamom fazer eno tem
plo j'rees tas estreitas de · fora e an
chas de dentro. Inedit d' Alcob. T. 3.0 

p. 1~. . 
Daniel entra-Ya cada dia em sua 

casa, e abria as ('·estas de sua 'cama
ra contra Jerusalem tres vezes eno 
dia. Id. ibid: p. 123 . 

} 
Lat. barb. Gravarnen, i. e. quere
la. Nolten. Lex. Antibarb. 

Jocularis, truão, que promove zom
baria. 

De jor;ularis se fez tambem, . como 
já vi?'los, chocarreiro, e d'este clw
carrzce. 



LADUNHA. 

LAMPREA. 

LBGUA, 

LESMA. 

LINQUlÇA . 

LO.i. 

tonnEGo. 

Lo mo. 

MALGA, 

MAGUSTO . 

MELRO. 

MoNTEmo. 

ÜLVIDAn . 

OusADIA . 

PAlNÇO. 
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Litania. 
A primeira corrupção de !üania 

foi ledan1:a, como achamos nos lnedit. 
d'Alcób . T. 1.0 p. 275 .' De ledania 
veiu depois ladainha. 

lampetra. 

Leu c a. 

Limctx. 

Lucanica. 

Laus, o louvor. 

Lugubris. 

Luridus. 

Do arabe Malag. A. Vieira, Melhod. 
Addiscendi Arab. Linguam. 

Ambustio. 

Merula. 

Lat. barb . Montarius, r. e. vcnator, 
qui in montibus venatur. Du Cange, 
Glossar. 

Oblil terr.tre . 

Audacia. 

Pam:cum. 
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P..lPOULA. 

P.tnGO, 

P.&UL. 

PEGUREIRO. 

PORQUBIRA. 

PouPA. 

PREGUIÇA. 

PnETO, obsol. e 
PERTO. 

PniTIGA. 

RAINA. 

GENIO 

Papaver. 

PagnJ;s. 

Pahts. 

Pecuarius. 

Lat. barb. Pm·carict, i. e. stabulum 
porcorum. Du Cange, Glossar. 

Apupa. 

Pigritia. 

} Prope. 

Pert·ica. 
Priliga é voc-abulo usualissimo no 

Alemlejo; e chamam particularmen
te · assim ao cabeçalho dos carros que 
alli se usam, o qual tem grande com
primento. -De Pertica se fez o ver
bo empe1·tigar , pôr direito , ou teso 
como uma pertica. 

Pertica deu tambem por corrupção 
o nome perclta, vara, viga; v. gr. 

Em cima no toldo d'esta embarca
ção 'Vinha armada sobre seis perclws 
uma rica tribuna. Fern. Mend. Peregr, 
T. 1. o C. 68, p. 270. 

Rabie, abl. de Rabies. 
E a vérdade é que sai1eava a rai

na, e o gosto que tinha de fazer mal 
ao christão , com mostrar que nacia 



RAIVoso. 

SERPOL. 

SinA. 

SILVO. 

TANCHAGElll. 

TREVAS. 

TnoPA. 

TnoPEGo • • 

UnGA, 
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de cautela. Sousa, Hist. de S. Dom. 
P. 1.a L. L° C. Õ. 0 p. i02, col. 2.a 

De raina vem o verbo neutro e 
popularissimo reina1·, que significa 
ter raiva, e desejar fazer mal. 

Rabidosus. 
Antigamente dizia-se tambem ra

bioso : «Odio rabioso.» Arrais, Dial. 
2.o C. 18, foi. 76 v. 

Serpillo, abl. de se'rpillum. · 

Sepia , certo peixe de sangue negro. 

Sibilum. 

Plantaginem, acc. de Plantago, cer
ta htJrva. 

Chantar. 
· Tanchar é o mesmo· que chantar, 
obsol., com a differença da transpo
sição de syllabas. - Ambos estes vo
cabulos veem do latim plantare. 

Tenebms , acc. de tenebrce. 
Teeb1·as lê-se na Vers. da Reg . de 

S. Bento, lnedit. d'Alcob. T. t.o p. 
150. . 

Turba. 

Tmpidus. 

l!}ruca. 
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XALUPA. 

ZIMDRO. 

GENIO 

Scaphula. 

Ju·niperus. 

ARTIGO V. 

Corrupção 1Jor au,qmento de lett1·as, 
ou de syllctbas. 

ÁJIRKVIAR. 

ÁBEGOARIA. 

ÂBRUNBO. 

ACCONSELRAR. 

ÁGUADJ!:IRO . 

ALEUÃO. 

AMARGO. 

AMORA. 

ANTE~I.\NIIAN. 

Lat. barb. Breviare , i. e. in breves 
redigere, describere. Du Cange, Glos
sar. 

Pecuaria. 

Prunum. 
Brunho se diz tambern 'n algumas 

de nossas províncias. 

Lat. barb. Consiliare, i. e. consilium 
dare. Du Cange, Glossar. 

Aquarius. 

Lcesio, anis. 
Por ter origem 'n este nome, que 

em latim é do genero fem., foi anti
gamente aleijão subst. feminino ; v. 
gr. 

Testimunhando com sua aleiJãO. 
Bar. Dec. 2. 8 L. 5.° C. 3. 0 p. 4,62'. 

Amarus. 

Mo rum. 

Lat. barb. Antemane. 



ÁPALI'AR. 

ÁPLAN.~ll. 

APOSTILLA . 

ÁPPLAUDIR. 

Anuu. 

AnnEITADo. 

ARROMDAR . 

An:aunA. 
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PalzJare. 

Lat. barb. Planare , i. e. adcequare 
planum reddere. Du Cange, Glossar. 

La L. barb. ·Postilla, i. e. explanatio, 
explicatio verborum auctoris cujus
dam. Nolten. Lex. Antibarb. 

Apparare, composto da prep. ad e 
do verbo simples parare. 

Em portuguez ant1go dizia-se tam
bem para1· por apparar , e appare
lhar. 

Feridos em uma queixada param 
a outra. Inedit. d' Alcob. T. 1. o p. 
266. 

Não voltaram porem atrás, ante lhe 
pararam os rostos. Azurar. Chron. 
do Descobr. e Conq. de Guiné, C. i8 , 
p. 225. 

Plaudere . 

Raia. 

Arrectus, part. de arrigo, ~s, levan
tar, estimular. 

Rttmpere. 
Em ioàas. as partes o dinheiro é 

tam poderoso que tudo arromba. Fern. 
Mend. Peregr. T. 3.° C. 183, p. 99 . 

Ruta. 
. · . . - _j 
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ASOINAR, OQ 

AZOINAR, 

Assocun . 

ATOillii1lNTAR. 

ATURAR. 

Â.USTRO. 

BAIXBLLA. 

BARATTA. 

BBLLISCAR, 

GENIO 

J Assona;re, composto de ad e sanare. 

Lat. barb. Saciare, i. e. socium sibi 
adjunger~. Du Cange,_ Glossar. 

Lat. barb. Tormentare, i. e. tormen
tis excruciare. Du Cange, Glos$ar. 

Durare, permanecer, durar. 
Antigamente dizia-se durar pot 

permanecer, persistir, do mesmo mo
do que em latim; v. gr. 

O que mais espantou aos mouros 
neste combate. foi a constancia com 
que os nossos em todo um dia, ·rece
bendo, e não fazendo damno, dura
ram té que a luz do dia lhes faltou. 
Bar. Dec. ~.a L. 4.° C. t5, p. ~56 · 
e seg. 

Astntm, astro, por excellencia o sol, 
que ' a respeito das nações septen
trionaes, fica ao sul, ou ao meiodia; 
sendo, portanto, com razão. chamada 
Austro a pat·te que o mesmo sol per
corre. Vid. o que dicemos ácerca do 
nome Sul na corrupção po1· syncope 
ou SU7J]Jressão de lettras. 

Lat. barb. Baxella, vocabulo corrom
pido já de Vaxella, i. e. vasa, vasa
rium, supellex. Du Gange, Glossar. 

Blatta. 

Vellicare. 



CANGIUÃO. 

CAURINAR. 

ConEA. 

COSTELLA . 

CRENCHAS. 

E&IDALSAMA R. 

EMPEL L ICAII. 

EIIPOLLA. 

li:SCADA. 
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Congitts . 

Carinari. 
Carinari est illudere, ut Isidorus in 

Glossis exponit. Vossii Elymologicon. 

Cute, abl. de Cu tis, pelle, couro, casca 
de arvore, ou de fructa. It. superficie. 

Barbara e rustica gente creada na 
codea da no~sa lei. Bar. Dec. 3.a L 
4·.° C. 3.0 p. 40 f. 

Co:;ta. 

C1·ines, c a bell os. 
.Ma e. 

Ledecina. 
Correge essas crenchas, filha, 
E viste-te ess'oitra fraldilha, 
Que essa vem-te pequenina. 

Gil Vic. Obr. T. 3. 0 p. 269. 

Lat. barb. Balsamare. Du Cange , 
Glossar . 

Lat. barb. Bellicare, i. e. belligera
re, prreliare, impugnare. Du Cange, 
Glossar. 

· lhtlla. 

Se ala. 
Antigamente dizia-se scala pores

cada; v. ·gr. 
De outra maneira non se subia 

sen scala. A. de Resende , Hist. de 
Evor. C. 14. 
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ESCONDER . 

ESCOVAR . 

ESGARA'VA'U,R. 

ESJIIONCAR. 

ESTOMAGAR-SE . 

EsTRADA . 

ESTRilLI.A. 

ESTRENIDO. 

FISGAR. 

GAIVOTA. 

GA111DIA. 

GARUPA. 

Lat. barb. Scondiere, i. e. denegare. 
recusare. Du Cange, Glossar. 

Adeante veremos que a idéa de es
conder é a mesma que a de negar. 

Lat. ba.rb. Scopare, i; e. scopis ver
rere, rnundare. Du Cange, Glossar. 

ScaTificare. 

Emungere. 

Stomacltari, agastar-se, encholeri
sar-se. 

Lat. barb. StTata. 

Stella. 

S6rictus, part. de StTingo, is, i. e. 
estreito, apertado, 

EsLrenido é vocabulo vulgar nas 
ilhas dos Açores, onde o ouvimos va
rias vezes, e por isso o damos como 
portugnez. 

FigeTe, pregar, fixar. 

Gavia. 
\ 

Lat. barb. Gamba. 

Lat. barb . Crupa, i. e. tergurn e_qui. 
NesciL quomodo- invenit se super 

crupam equi sui, et tenens se ad sel
lam, equus nalando portavit eum sa
num et incolumem ad ripam maris. 



GOELA. 

HYNVllRNO. 

INTl\INSJCADO. 

JANilLA. 

l\:1,\DEIXA. 

'MONCO , 

ÜLIYEJRA. 

Ou sro, o bsol. 
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Processus de Vi ta S. Yvonis, Maii T. 
4. • p. !>67. Apud Du Cange. 

Gula. 

Hybernus. 

!ntt·insicus. 
Labyrinto meLtido dentro em um 

lago, o qual se tem por maior e mais 
intrinsicado. Pant. d'Aveiro, lliner. 
C. 8.o, foi. 28. 

Intt·insicado é propriamente feito 
UllTinsico. 

De intrinsicado, ·por conlracção , 
veiu intriscado e intrincado , como 
hoje dizemos. 

](t1WCL 

Latem a. 

Lat. barb. La:tare, demillere, sinere . 
Du Cange , Glossar . 

iJfetaxa. 

1l!ucus. 

JJ1unda . 

Ausum. 
Assy forom estas cousas crecendo 

pouco e pouco, c as gentes tomando 
ousyo de seguyr aquella carreira· 
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·" 

GENIO 

Azmar. Chron. do Dcscobr. e Conq. 
de Guiné, C. 17 , p. 99. 

P.Awnnxo . Hal. /Jalordo, estolido, insensato . 

PAllEUU.. Pare , abl. ue Par. 

PtcANço . Picus . 

PINnEnto. Pimts. 

PnovBITAR, obsol. Prophetcwe. 
E este havia quatro filhas virgees , 

que proveitavam. Inedit. d'Alcob. T. 
1.0 p. 99. 

RnnENTINH.l, obsol. Uabies, e1:. 

REilfANCHAR . 

H ESTIA. 

RIBANCEIRA , 

RounAnon. 

UU!VO. 

SISMAR, 

Isso é foscas mui asinha 
Jlor IDO metter 7'eóentinha ; 
Mas perol não l'hei de crer. 

Gil Vic. Obr. T. t,o p. 135. 

Rerncmere, persistir no mesmo es lado, 
ou logar. 

Restis, corda. 

Ra7Jlor. 

Ru.fús. 

Esmct?' , cal cu lar , julgar ; propria
rne~lte cogitar; porque quem exer
cita . alguma d'aquolléls operações do 



SOMRRA. 

SO!tUTTJGO. 
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entendimento, co,qita, ou pensa pro
fundamente; sendo isto mesmó o que 
quer dizer a palavra sismar. 

Esmar , como mostrámos na cor
rupção por transJJosição de syllabas , 
é alteração de osmar, e este de som
m(w, calcular, julgar. -De esmane 
formou, pois, sz'sma1·, e não de se/tis
ma, como até hoje teem escripto to
dos os etymologistas. 

V e remos agora que a palavra es
mctr significava já anteriormente pen
sa?', julga?'; significação esta que é 
a mesma que tem o verbo sismar. 

·E esto deserom eles, porque virom 
em na Cidade com el Trofino o de 
EITeso, e es11ta?'O?n que o metera em 

......w~-.templo. Inedit. d'Alcob. T. 
- p. '101. 

E os que o aeusavam nom mes
tr<warn rasom nem huuã de que eu 
esme que ·era mal nem huü lbid. p. 
115. 

Umbra. 

Submitto , composto do verbo ?nittQ, 
is, e da prep. sub. 

Bento Pereira , no Thesouro da 
Ling. Portug. , diz que Somittigo é 
corrupção de Seclomita, i. e. puero
t·um stuprator.- Não nos parece ver
dadeira esta etymolegia, e tanto mais 
que não explica a outra signifi·cação 
que vulgarmente damos a somitti,qo, 
qual é a de mesquinho, avarento, 
etc. - Su.bmitto satisfaz a ambas es-

l 
' ... 



SoPPA. 

TIIEIG.A. 

VARRASCO. 

VlOI.ETA. 

GENIO 

Las accepções; porque qtwr dizer: eu 
ponho por bçLixo , o que é o mesmo 
que ser agente da sodnmia ; e tam
bem : eu escondo, ou subn.ego, .o que 
dá a idéa de avarento e mesquinho. 

0/fa. 

Tagrus, nome antigo do monte Jbn
cto . 

Tagarro· é hoje um Jogar ao pé do 
referido monte , que com pouca dif- . 
ferença· conserva o nome que em ra
zão do 'sitio lhe foi dado .. Vid. Sou
za, Hist. de S. Dom. P. 1. 8 L. 1. 0 

C. 12, in princ. 

Tlteéct. 

Vefres , porco não castrado. 

Viola. 

ARTIGO 'r. 

Co?"rupção por A ugrnento e JJiminuição 
ele Lettras,. o~t ele Syllabas . 

ABUTRE. 

AcARREAR. 

Á FEIA R. 

. T'wlture, abl. de wltur·. 

Lat. barb. AbcaTia1·e. 
· Abcan'are, vehere e ]oco ad. lo

cum ; à voce carictre qum a cmnts. 
Du Cunge, Glossar. · 

Fmdar-e . 

/ 
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AJóuun. Adjungere, unir , junctar, ou de Ad
Jw;cwe, submeHer ao. jugo. 

AMEus. Lab. barb. jJrfinw . 
Minw, partes murornm pinnatro, 

qu ro ad emissionem sagiltarum fenes
tra tro sunt. Du Cange, Glossar. 

AniOlloAn . Lat. barb llfone tctre, i. é. monetaw 
cudcre, fabricare. Du Cange, Glos
sar . 

ARnllcADAR. La t.. barb . Reca]>lct1'e. 

AunllrGAu. Raclicari. 

Ann~PEAu, i, é. a car- Repeclare, composto do nome pedes, 
re1ra. prep. re denotando pam t1'as, e de

sinencia indelinila are. 
Em porLuguez tem mais a prep. ct 

indicando dú·ecção ou extensão. 
Muitàs c9isas me contaram que 

aqui não escrevo; que s~ as soubes
sem algumas das que de cá fogem, 
(fala das j h dias) ar renegariam da 1da, 
e a?Tepearictm a carreira. Pant. de 
Aveir. ltiner. C. 8-í, foi. 302 v. 

AssENTE. Sedente, abl. de sedens part. de sedeo, 
es. 

AssecAu. Lat. barb. Succ.atum, vel Sucharwn. 

CADEIRA. , Cathedra. 
An ti~amen I e dizia-se em portuguez 
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CAIXA. 

CBJ!IO . 

CoiTA. obsol. 

CoNLUIO. 

DEGRAU . 

DIAMANTE. 

DoRNA. 

GENIO 

cathftclra do mesmo modo que em la
tim; v. gr. 

Era o deserto um à cathedra do do
,clrina celestial. Heitor Pinto. Imag . 
P. 1. 3 D1al. .5.° C. 2." p. 160, col. 
1.a 

Ca.psa. 

Scúrt1Jodittm. 

Plenus. 

Coactus, constrangimento , opprcssão, 
tribulacão. 

:Me diz que e i de seer preso, e que 
ei de soffrer muitas coytas. Inedit. 
d'Alcob. T. 1. 0 p. 97. 

Endurecimento contra a misericor
dia he quando a coyta do pobre, ou 
do minguado vee, ou entende, e non 
lhe entra no coraçom. Ibid. p. 150. 

De coíta vem o verbo coita?', e o 
part. coitado. 

Não devemos mais coitar os que se 
convertem dos gentios. lbid . p. 75. 

Tobias tardava em suas. vodas e 
seu padre era coytaclo por el. lbid . 
T. 3.0 p. 104. 

fol!usz'um . 

6mdus. 

Adamante, abl. de adMnas . 

Dolium. 



EGUAHIAS. 

E~rmvoAu. 

ENTllllNll CI!ll, 

ESBULHAR . 

EsnuJ.Ho. 

EscANCliAR. 
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Escaric6 manjares . 

Ji'ra.> JUtre. 

Lat. barb. Nebt~zm .. e, i. c. obscumrc, 
quasi nebnla _tegere. Du Cange, Glos
ar. 

Tenerescere . 

SulphuT. 

Spnliare . 

Spoli-wm, despojo, pelle tirada do ani
mal morto. 

Tantos forom os esbullws que acha
rom~rreal que adur os poderom 
colher em trinta dias. lnedit. d'Al
cob. r. 3. o p: 14.6. 

Fez grande estrago enos gent.ijs 
que guerreavam contra udeus 
daquella terra, e correu~com eles ata a 
su'a terra , e tomou-lhe os esbullws 
e tyrou-lhe os Judeus que levavam 
cat:vos. lbid. p. H72. 

Hoje dizemos despojo, o que é ou
tra corrupção de spotium. 

Lat. barb. Exampla·re, i. e. amplia
re , ex tendere , augere. Du Cange , 
Glossai\ 

De escanchar se formou o parL. es
canchado que achamos em Fern. Men
rle . 

Vinha o padecenle escnnchado 'num _ 
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Escuuo. 

EsMERALDA. 

EsPADUA. 

EsPINAFRE. 

EsPmno. 

EsP IIEITAR. 

EsTio . 

GENIO 

magro sindeyr·o. Peregr. T. 3." C. 
198, p. 174. 

Escanchado é vocabulo corrente no 
Minho, em T1 as os Montes e nas Ilhas 
dos Acores em vez de escarranchado 
de quê não usam ; o que prova ser · · 
aquelle termo mais portuguez do que 
este. 

Obsc·u?·ns. " 

Smctragdtts. 

Spatula. 

Sp'Ínachiurn. - Na B. Latin . dizia-se 
spinargium. 

SpiritMs. 
O seguinte trecho comprova esta 

elymologia. 
As historias menos antigas fazem 

menção de uma doença geral, e Lam 
perniciosa , que o homem que dava. 
éspú·ito, dava com elle junctamentc 
a vida, e quando foi applacando, se 
um esrJi1Tavf! e acertava de ficar vi
vo , acudiam os presentes a dar-lhe 
os emboras . Souza, Hist. de S. Dom. 
T. 1.0 P. t,a L. 2.° C. 18 , p. 17õ, 
col. 2 .a 

SpecUtre, ver , considerar, examinar. 

Lat. barb. Stallum. 
Du Cange define . assim a ·palavra 

s tctltttrn : Lo cus ubi quis habitêt l , se-



ESTRE4B. 

FLI!UDIA, 

GRITO . 

BOAIBRO. 

lNTElRO. 

LADRILUO. 

LIGI!Ino. 

LtTEJR.l. 

LUiiQUF.fU!QUE. 

M:Elll>NDAR. 

No1 H. 

ÜLVIDO. 

POCILGA •• 

~ ....... 
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dct, slaL. PrmserLim ita appellalm in 
foris, ·et nundinís mercalorum, sêdes 
vel apolhecrn: Yox , uL Yiclelur, con
Lracta ex SlcLb·ulum . Glossar. ad Scri
ptores et.c. 

Lat. barh. Strr.narf'. 

Fleqma.. 

Gestns. 

1/umerns. 

Integro, abl. ele útteger.· 
De ·inte.~m , terminação f em. de 

mtegro, se formou lambem o adv. 
antigo inte,qrwnente que achamos-nos 
lnedit. d' Alcob. T. 1. 0 p. 29 . . 

Latere abl. de later. 

A liqero, ahl. de ahqer. 

L111.t r;~ue fúg i t. 

L. barb. Merid·ie rrlere. Du f:angs , 
Glossar. 

Nupta. 

Obl·ivútom. 

Lat. barb. Por fileri i. e. porcm·nm 
stabulum. Dif"tangc, Glossar. 
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PRAIA. 

QuiTANDA. 

RECIFE. 

REJE IT O. 

SANGRAR, . 

S ENDEIRO. 

~--~. 
SOLUÇO . 

SOl\RAT 1!111.0 . 

GENIO 

Plaga. 

QÚintana , parte do campo dos ro
manos, onde st: estabeleciam os vi
vandeiros e se vendia toda a ·casta de 
provisões . Vid. Pitisc. De Antiq . Ro
man. 

Parece que o nome Qui Landa teve. 
entre nós a significação de feir·a, ou 
mercado de comestive·is ; e ainda ho
je em Angola chamam Quitanda a 
um mercado volante. Vid. Lopes de 
Lima, Ensaios Stati~t. sobre as Pos
sessões Portug. no Ultramar. L. 3. o 
P. 2.a p. õ. 

Actualmente damos o nome de q~ti
tanda a uma loja de comesLivei . 

Recisus. 

ReJectus part. d~ -rej icio , is, ar roj ar·, 
arremessar. 

Rejeito era uma arma an tiga de 
arremesso. 

Alguns dos nossos as tomavam (le
bres) a cosso com rej ei tos que -lh11s 
remessavam . Bar. Dec. 3.a L. 3.° C. 
10, p. 3[9 . 

Sanguinare, escorrer sangue. 

Â~~· cavallo velho. 

Singultus. 

Snbre11 t iciu 



Sosu.Io. 

SOTAINA. 

SOUTO. 

TRU7 EGAR. 
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Sublapsus. 

Lat. barb . Subtana, i. e. togm, seu 
tunicro speci :s. Du Cange, Glossar. 

Saltus, bosque, malta. 
Souto , não se diz sómente de cas

t.anheiros, como é mais frequente , 
mas Lambem de quaesquer an>ores. 

E um so~tlo de oi i vei r as , que é cin
tura . 

Da cidade a 1\'liner·va consagrada. 
Fi\. Elis. Os 1\'[arlyr. L. tõ, p. t 38 . 

Trans(er1'e. 
Andar caminhos, trà/egar serras 

e montes. Souza. Annaes de D. João 
111, P. 1.3 C. 10, p. 4ot. 

VINDIMAR, t. popul. Vict.únare, i. e. immolare, mactare. 

VIcTouuAs. tal. barb . Viclua[.'a.-

VINGANÇA. VindiccttúJ. 

Não produziremos mais exemplos das corrupções 
que se dam tanto no latim puro , como no já ·barbarisa
do da edade media , por não escrevermos um longo v o
cabulario : -os que deixamos transcriptos nos parecem 
sufficientes para habilitarem nossos leltores a fazer idéa 
~as principaes transformações com que os vocabulos Ia-

. tmos passaram para o portuguez. 
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CAPITULO lll . 

JJO ~101!0 POHQUE ::iAM FOIU!A.OA.S AS JI~SINENCL\S 

nos YOC .\ BUS POitTUGU IIZI~S. 

A corrupção éla lingua latina não podia deixar de 
comprehender as rlesinencias dus vocabulos, tam suscc
ptiveis de alterar-se em razão da variedade de suas de
clinações.-Todavia, esta. corrupção não é tammanha co
mo á primeira vista parece; consistindo geralm ente na 

_troca de umas -em outras lettras, ou na transposição de 
algllmas syllabas, e não em mudanças substanciaes. 

A clifferença que . alguns AA. leem pretendido achar 
entre nossos vocabulos e os latinos provém de não refle
ctirem na transmutação de algumas leLtras, tam facil de 
fazer-se que até nós mesmos os portuguezes teocàmos fre
quentemente o v em b, e o i em a (1); e t:J.mbem ele não 

- repararem que quasi todos os nosso~ vocabulos foram 
tomados da forma que recebem no ablativo do singular 
os nomes latinos, e não da que teem no nominativo ; 
excepto 03 que proveem dos nomes pertencentes á pri
meira declinação; os q uaes podem vir clo ·ablativo , ou elo 
nominativo , por serem identicas as terminações d 'esles 
dois casos. 

Nomes lomatlas do latim da prúneirct clecl~ '!Hbção. 

AgLut, agl'l:cola, arca, anclacia , cwrora, bw·bc~ , ca
te ,va, - c audc~, collegc~, cott~mna, copia, cristct, demenc'ia, 
estaltut, formct , ge,n,qiva, qula, hora, ;inju1·ia, ira, la
U~'!J!IW , lin,rpta, macula, memo,ria , nctttla, opulencia, pa-

(1) A troca do v em_ b é ta!ll vulgar em nossas províncias 
do norte que geralmente cl!zcm allt: binho, bir, biber, por vinho , 
vir, viver. A do i em c nota-se como um dos erros que frequen
te tueutc commelte a gente ind<!luta, dizeudo : admette, ommctte, 
t-rcmsmp_tte, em vez de admitte , omitte, transmitte, etc . 
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g~na , JJalpebra , ptrctta., quere!ct , rixa, regua, 1·uga, sa
hva, leTra , toga, uva, :z.ona, e assim outros muitos. 

Foram , porém , tomados do nominativo os nomes 
proprios de heróes, como : Anaxagoras, A ncltises, .A?'ceú
las, .4rchitas, Aristeas, Cinyras, Enéas, Hippias, Hylas, 
Ismenúts, Lycidas, Lysaráas, Midas, Phicl1'as, Pausanias, 
Philoctetes, Pylades ;-os de cidades, como: Cyrenne, Mi
talyne; - os de rios, como : A1·sanias, Ew·otas; -os de 
montes, como: Mimas, Rlwdope; - e os de ·ventos, 
como : Cecias, Boreas, Etesias. 

Nomes tomctdos do latim da seg·unda declinação. 

Alumno, ast1·o, b~txo, corvo, cumulo , damno, dolo, 
embolo, j'e?To, furto, gallo, gelo, ,globo, junco, muro, 
lúJ?'o, mundo, ?W'vo, nit·ro, oleo,palmo, pelago, quad1·o, 
'ramo, 1·epudio, se1·vo, somno, tecto, thy1·so, throno, ulmo, 
vaso, zelo. . 

Exceptuam-se alguns nomes proprios, como: A1·
gos, At·ropos, Gos, De/os, Lemnos, Le. bos, Naxos, Pa
ZJlws, Pylos., Samos, Sestas, Tenedos, etc. tomados elO
nominativo, ele . 

Nomes trJ?nados do latim da terceú·a declinação. 

A r te, artifice, brevidade, ca.me, c lctsse, crise, edude, 
elepl1ctnte, f1·aMde, fonte, gente, g-igante, gravidade, heróe, 
inj'ante, ·interprete, jtwentucle, lide, magestade, mo?'le, 
nev·e, noite, o1·be, or·iente, 1Jarede, pelle, ?'aTidacle, ?'lti
noceronte, sagacidade, sacerdote, sa~tde, tapete, lemres
tctelc , tramite, n(cera, ventre, V1?rt1:CC, vú·tude, voTt~·ce. 

Excepluam-se os nomes proprios de deoses e de 
heróes , como : Ach?:lles, Arlon·is, Aglcás, Alcibiacles, 
Amaryllis, Apcllo, A1'útúles, B·ias, Ceres, Chloris, Ou
piclo, Dido, Doris, Diomedcs, Ett1'ÍJJedes, Ganymedes, 
Gy.'les, !le?'cttles, !t-is, lsocrcaes, [tys, Lais, Lycao1r, Ly
comecles , Jlfecenas, Nero , Nemesú, Numitor, Orestes, Orion, 
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Pallas, Pan, Pancleon, Phalaris, Phyllis , Pollux , T'ytilon, 
Sernirarnis, Sophocles, Tethis, Themis, Venu.s, etc. toma
dos do nominativo. 
- Exceptuam-se Lambem outros nomes proprios, como: 
Cartha_qo, antiga ciclade de África ; Tun'is, outra cidade 
de Africa ; Tybur ; cidade de Jtalia ; Euphmtes, rio de 
Mesopotamin ; Li?·is , rio d,; lLalia ; NM, outro rio de 
llalia, egualmente tomados do nominati-vo. 

Nomes tornados elos latinos t.la qucwta decli·nação. 

· Abo1·to, ambito, arco, attn'to, boato, canto, culto, 
decurso, feto, gnío, jacto, rnoclo , moto, occaso, olf'ato, 
ornato, parto , passo, pa~to , portico, pulso, Tapto, riso, 
sctlto, senado, senso, taclo, uso, vagido, vulto. 

Em todos estes nomes ha apenas a mudança do u fi
nal em o, e, em alguns, do t em d, segundo pede o ge
nio da lingua. 

Exceptuam-se os nomes proprios: Calypso , Calisto, 
Clio, Uotlw, etc. t.omados do nominativo. 

Nomes tomados dos latinos da quintct declinação. 

Barbaria, ulandicia, canicie, cm·ie, congerie, dia, 
eflig·ie, especie, lace, intemperie, mollicie, p lanicie, pro-
genie, t·aiva, serie, superficie, te1nperie, etc. , 

As desincncias dos nomes adjeclivos porLu8-uezes 
sam egualmente formadas das do ablativo do singular dos 
adjectivos latinos. Algumas d'estas desinencias teem, com 
tudo, experimentado successivas modificações; d'onde 
procede que nrios de nossos adjectivos não sam hoje 
como os achâmos na infuncia da língua.- A' medida 
que recuarmos na escala progressiva das hJUdanças que 
'n tllles se fizeram assim os veremos mais approximados 
aos latinos d'onde os tornámos. -Diremos, porém, que 
todas as alterações que se pracLicaram nas desincncias 
assim dos nomes subsl.anliYos, como elos a_djeei<Ívos , fo -
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rnm outros tantos melhoramentos que se fizeram nos 
m_esnH)s ; porque, se bem averiguarmos, acharemos que 
fm a euphonia que influiu e operou estas mudanças; v. 
_gr. 

Dos adjectivos la li nos no ablativo do singular ama
bili , ho1TiMli , vol~tbili, fizemos ama.bil, horribil, volubil, 
como ainda se dizia no seculo xv1. Depois, peh:. mudan
ça que a língua tende a fazer do b em v, e do i em e, 
ficou amayeJ , horrível, voluvel, formula, por certo, mais 
suave que a primeira. 

Dos adjectivos latinos no abl. do sing. fatali, cru
de/i, puerai, fizemos fatal, cruel, pueril. 

Do abl. do sing. fuga.ci, {elici, veluc·i, fizemos fuga
ce, fel ce , veloce ; porém, como esteja no genio da lí ngua 
a troca· do c em z , os convertemos em fu,r;a z , feliz , ve
lo z, supprimindo a final e que não podia existir unida 
á consoante z sem lhe tirar a forca. 

Do abl. do sing. uno, u.na: que ainda no princi
pio do seculo xrv se dizia sem alle1·acão uno, vna., fize
mos hu , kua, pronuncia aspirada e· desagradavel , que 
alterámos dizendo sem aspiração um, uma. 

Do accusativo latino duos , Lransposlê1S as vogaes, 
fizemos dous , pronuncia que ainda hoje se conserva em 
nossas pro,,incias do norte, e que nós suavisámos mud .. ndo 
o u em i·, e dizendo dois . 

Outros muitos exemplos podiamos produzir; mas 
estes nos parecem su ffic ien tes. 

Pelo que fiea explicado, vê-se que nossos ' 'ocabulos 
sam em geral tomados do ablativo do singular dos no
mes laUnos : o que necessariamente havia de acontecer ; 
porqHe vindo a perder-se a declinação dos nomes, em 
razão de se r a lingua dos romanos fa lada por um povo 
rude como o da Lusitania , cujo ouvido era, por certo, 
incapaz de bem appreciar as delicadas desineucias latinas, 
a lingua, já 'n este tempo inculta e barbarisada , perdi-
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das ou confundidas a~ dcsinencias (t), abandonando as 
declinações, adoptou em cada um de seos 'iocabulos uma 
unica terminação, a qual não podia ser a do nominativo,. 
que, por mui variada na língua latina , era, por isso , 
impropria para ser conservada por um povo rustico. -
E sendo as terminações do ablalivo do sin gular as mais 
uniformes e regulares , assim como as de mais clara e 
facil pronunciação, a que podemos Lambem junctar as 
mais frequentemente repelidas, por ser o ablativo o caso 
que se emprega em maior numero de circumsLancias, eram 
essas, portanto, as que naturalmente deviam ficar exis
tindo, e que de feito ficaram, como demonstrámos com
parando as desinencias de nossos ' 'ocabulos com as do 
ablativo do singular dos non~es latinos de todas as decli
nacões. 

• As.sim foram lançados os primeiros fundamentos da 
língua porlugueza: fundamentos, na verdade, bem sim
plices ;. porque a lingun era pobre q uan lo possi vel, con
stando apenas dos vocabu los indispensaYeis para o uso 
quotidiano da vida ; mas, se bem allendermos, marcados 
todos com o cunho da língua latina , cuja fi fiação é impos
sível desconhecer, a não se querer cerrar os olhos á luz 
0daverdade. ' 

Perdida, pois, uma parte das desinencias latinas, 
é, portanto, a declinação dos nomes,-ficaram estes com 

· o menor numero de terminações; porém mais uniformes 
e .appresentando já um characleristico novo e proprio para 

(1) João P. Ribeiro, tractando dos mais anligos documen
tos que nos restam e que datam do seculo IX. e seguintes, em 
que desmembrado já o imperio romano se reduziu sua liq~ua á 
maior barbaridade, diz :- cc Um latim com resabio de llngua 
vulgar, é o qne se encontra nos documentos: syntaxe irregu
lar, palavras alheias a todas as .edades daquelle idioma, casos, 
generos e numeras invertidos, e uma orthographia barbarissi.ma 
c incerta, formam um chamado latim, e mais extranho do que 
era a antiga I ingua do La cio aos do seculo de Augusto.» Dis
sert. Chron. sobre a Hist. e Jurisp. Eccl. e Civil de Port. T 1." 
Dissert. 5.• p. 187. 
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denot_fl.r o genio da lingua vulgar. Foi este, pois, e de
via ser, o typo itivariavel pelo qual se .moldaram todos 
os nomes arabes _que posteriormente se foram introduzin
do, e outros que se inventaram; porque a Jingua não 
podia ficar estacionaria , e 'n um. êstaâo de rudeza tal 
como se appresenta no's documentos que nos r.estam , e 
que pro~imamente marcam a transiÇão da lingua latina 

~ para a portugueza. 
Devemos aqui notar , como coisa digna de obser

vação, que sendo as desinencias do ablativo do singular 
dos nomes latinos as que invariavelmente adoptámos em 
Lodos os vocabulos falados·, ·estão fóra d'estaregraaster
minações dos nomes dos deoses ·, dos beróes , e as dos 
vocabu·los scientificos, que, não pertencendo á linguagem 
do povo, só nos vieram em tempos de mais illustração, 
adoptados por nossos primeiros poetas e historiadores; e, 
por isso, grande numero d'estes vocabulos foram tomados 
do nominati_vo latino , sem embargo da diversidade das 
desinencias: -outros tomado·s do ablativo, ou de outros 
casos, segundo o gosto e o ouvido do escriptor; no q,ue 
já, por certo, era cotÍsultada e attendida a euphonia . 

8 

' . 
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CAPITULO IV. 

DOS NOMES DERIVADOS; 

Além dos nomes que considerâmos primitivos, não 
porque realmente o sejam, mas porque não tiram a ori
gem de outros _yulgares, temos grande copia de vocabu
los derivados d'~sles e formados per meio de uma.-diver
sidade de desinencias de que é riquíssima a língua por
tugueza: e com as quaes fa~emos variar prodigiosamente 
a significação dos primllivos. Assim de terra se forma 
terraço, terrado, terra l, terrâo, terrantez, terreiro, ter
rento, terroso, terroada, etc.- De mar maré, mareaçâo, 
m'a1·eagem, 1nareiro, marejada, maresia, marinha, mar·i- , 
nhagem, mar~nlt eú·o , marinhesco, marisco, marujo, ma
rulho, ma~·ulhacla, marulhoso, etc . E de outros muitos 
vocabulos se deduz uma serie infinita de derivados que 
atteslam a abundancia da língua, e se prestam á expres
são de todas as idéas que podemos conceber. 

- No numero dos derivados se comprehel)dem os 
· gentílicos, ou nacionaes, e os patronimicos. - Os·primei
ros teem mui variadas terminações, como sam : romano, 
etrusco, grego, lacedemonio, atlzeniense, persa, egypcio, 
etíope, indio, syrio, china, tarta1·o . russo, hungaro, fran
ce:z, hespar~hól, etc. 

Porém todas as 'referidas terminações proveem das 
desinencias genericas anus, e nus, ensis, que em alguns 
d'estes nomes se acham inteiras, e 'n outros contrahidas 
e syncopauas : tanto assim que dizemos egualmente : p~r
sa ou pcrsiat~o (1), egypcio ou egyptano ('2), etyope 
ou etyopiano (3) , i.ndio ou indiano , syrio ou sy-

: {1) Vieira , Cart. T. 1, 0 p.., 425.-Godinho, Relaç. C. 19, 
p. 154. · . 

(2) Lucena, T. v L. u c. 14 p. 102, e T. 4.0 L. 10, c. 
22, p. 358. . . . 

.(3) Pant. d':A.veir. Itiner. C. 3~, foi . 92 v. 



' 
DA LINGUA PORTUGUEZA. 89 

ri ano, . (I ) n1sso ou ru,ssiano, gallego ou gaJiiciano etc. 
As mencionadas desinencias proveem da raiz latina 

ens, entis (2), que denota o ente, o ser, i. e. o homem 
por e:Xcellencia, e entram na composição de todos os no
mes gentilicos , que sam os que designam gente, casta., 
farnilict, patria, ou nação. -Assim , romano vem de Ro
ma, ou de Romulo ; t1'oicmo de Troia, ou de Tros, seo 
fundador·; mahometano de MahomeL; christão, (contracção 
de ch1·ist-ianus) de Christo; agareno de Agar; saraceno 
d_e Saraca ; (3) uticense de Utica ; plateense de Pla-
Leas, . ( 4) etc. _ , 

Os patronimicos, que sam os que denotam filiação, 
proveem dos nomes paternos, compondo-se d'estes e de 
uma desinencia que é de ordinario a que tomam os 
uomes latinos que teem esta origem, e que nós recebe
mos já assim formados: v. gr . Agenorides, Cadmo, filho 
de Agenor; Anchisiades, Enéas, filho de Anchises; Da-

(1) Pant. d'Ave.iro, ILiner. C. 33, foi. 93 v-. 
(2) De ens, entis, e do dete~.:minativo mascul ino us se fez enus, 

que lambem se muda em anus, do mesmo modo que ens se muda em 
ans; v. gr. leg-ens, o que lê, am-anso que ama.-De enus se formou 
nazareno, damasceno, laudiceno, etc. De anus se compõem muitos 
nomes, como v. gr . humanus, formado de humo abl. de humus , , 
a terra, e de anus; i . e. o ente do geuero mascul ino gerado 
ou nascido da terra. Esta mesma desinencia mudá-se em inus 
de que se compõ_em agrigentinus. flm·entinus, etc. , 

Do mesmo nome ens, e do determinativo de duas formas 
is se fez a .desinencia ensis, que entra na composição de muitos 
nomes, como por exemplo eborensis, coloniensis, siciliensis, eLe· 

(3) Segundo José Asseman i _. na Dissertação de Ambum 
Origine, que se acha no fim do T. 18 da Hisloria Byzantina, 
chamam-se samcenos não de Sara, mas de Sa:"'\ca, terra da Ara-
bia, onde primeiro habitaram. . 

( 4) As desinencias de que se co·m põem todos estes nomes 
sam, com o se vê, as dos ad jectivos latinos de duas e tres for
mas.- Este facto, que não queremos deixar aqui passa r des
apercebido, serve de comprovar a doctrina de Sanches, que en
St~a que os nomes gentílicos não sam mais do que meros adje
CtiVos . Vid. Minerv . L. 1." C. 7. 0 
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naides , as filhas de Danao ; Tyndarides , Castor filho 
de.Tyndaro; Nereides, as filhas de Nereo; Tagides' nym-
pbas filhas do Tejo, etc. ' 

Estes nom~s , porém , sendo puramente mythologi
cos,- não passam do domínio da poesia, onde sam exclu-. 
sivamente empregados. Para exemplo só appontaremos os 
segui:ntes: 

Já lá o soberbo Ilypothades soltava 
Do carcere fechado os furiosos 
Ventos . • . 

Cam. Lus. C. 6. 0 E. 37. 

, Entrámos navegando pelas fi lhas _ 
Do velho Hespereo, Ilesperides chamadas. 

ld. ibid . C. õ.O E. s.a 
Nossos maiores usaram de nomes palronimicos que 

corqpunham "ajunctarido ao nome d6 pae a syllaba es ou 
is, com que rigorosamente formavam uma declinação.
Assim, Gemldes,· queria dizer filho ou filha de Ge)·aldo; 
Nunes, filho ou filha de Nuno; Migueis filho ou filha de 
Miguel. Do mesmo mod1o Fernandes-, llenriq·,,~es, PereS, 
Alvares, Rodrigues, Sanclws; Lopes, etc. filho ou filha 
de Fernando, Henrique, Pero, Alvaro, Rodrigo, Sancho, 
Lopo. · . _ 

De Affonso ·e Manuel não era costume formar pntro
nitlílicos, não só entre nós, senão em toda a Hispanha . 
onde estes nomes foram v:ulgares : -Os patronimicos 
não passavam 

1
aos netos; mas, a final, tornaràm-se he

reditarios, e ~am hoje reputados appellidos de f"amilia; 
postoql,le não sejam- mais do que adjecti,,os derivados 
dos nomes proprios primiliYos das pessoas. 
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CAPJTULO V. 

DOS YOCADULOS PORTUGUEZES DE ORIGE3I ARABICA. 

Quasi todos os vocabulos portuguezes que começam 
pela syllaba al sam de origem ara bica, e nos ficaram dos 
mouros, que muito tempo dominaram Portugal depois dos 
suetos. Al é o artigo arabico que se acha encorporado 
em todos os vocabulos d'esta origem ; -mas ha varios 
nomes que; começando pela dieta syllaba, sam, com tudo, 
originalmente latinos; con;Jo os que tendo por iniciala 
lettra l recebem a preposição ad, que com elles se encor
para e muda o d em l; v. gr. allegar e allocução, que 
veem e se formam de legare e locutio precedidos da pre
posição ad. - Outros ha ainda que cómeçam pela syllaba 

· ale sa.m de origem latina; como alga, alhear, alheio, almo, 
altar. alterem·, ctlteza, alterno, alto, al·vo, alvor, etc. 

Tambem temo~ muitos vocabu}os, que , não come
çando pela syllaba al, sam. com tudo, arabes, e os rece-

- hemos dos mouros; como: anil, arroba, atalaia,· balio, 
~amço, beleguim, cafila, ema, falua, gergelim, jaezes, 
Javali, laranja, lezira, lufada, matraca, nuca, papagaio, 
pateo, quintal (peso), rabique, récqva, regueifa, ?'Oman, 
saguão. ta mar as, xergão, etc. 

Os que tiverem a curiosidade ,de saber quaes os vo
cabulos portuguezes de origem arabe, podem consultar 
os Vestígios da Lingua Arabica em Pol'lu.gal por Fr. João 
de Souza, e o Vocabulario que tem por ,titulo : Jlfethodus 
addiscendi Arab. Lingttam, por A. Vieira , 
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CAPI.TULO VI. 

DOS INFINITOS DOS VB_HBOS TOJ\tADOS PELOS SUDSTAN'HVOS 

COGNATOS. 

Como estejâmos tractando dos vocabulos portugue
zes, devemos incluir no numero d'elles os infinitos cios 
verbos, que, uma vez precédidos de um adjectivo deter
minativo, por especial lusitan ismo teem a propriedade 
de ser considerad.os como outros tantos substantivos 
d~signativos de acção, a quaJ ·muitas vezes não é deno
tada pelos substantivos cognatos dos mesmos verbos. 

D'aqui vem dizermos o cahir das folhas e não a que
·da ; - porque o cahir:- das folhas indica -a acçâo d' e! las se 
desprei}derem e soltarem das arvores ; e quéda é uma 
contracção de cdhida '; a qual conbracção, sendo abrevia
tura da palavra, denota tambern a abreviatura da acçã0, 
e, em rigor, significa o instante em que o corpo despe
nhado encontra o chão;_ propriamente choque, pan
cada. ~ O cahir das folhas é ainda ma-is pl;(}prio do que 
cahida; porque 'designa uma acção indef"inita, e in volve 
a idea de reiteração : - e cahidct significa tima -acção 
un.ica, definita, ij, por certo, menos propria para repré-· 
sentar o· acto successivo de se desprenderem e cahire·m 
as folhas das arvores, e (por metonymia) o ternpo em 
que as mesmas cabem . · 

Considerad0s a esta -luz os infinitos dos verbos, vê
se que é com rigorosa propl'iedade de expressifo que vul
garmente costumâm@S dizer : o romper d' alva, o fechar 
da noite, o tmvar da lJeleJa, ·o andar do ternpo, o cor
rer do sino . 

. E não só na linguagem vulgar, senão na de 'nossos 
melhores escriplores, especialmente dos poetas, achâmos 

, empregados os infinitos dos verbos como substantivos 
de acção : do que elles por certo, não• deviam descui
dar-se, sendo estes substanti''os tam proprios 'para ajuda- · 
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rem a formar a linguagem figurada, e para darem viva
cidade, nervo e calor á dicção.-_ Assim dice Luêena com 
t~nta concisão como propriedade : o affusilar da arlilhe
l'la : o frechar dos arcos. ( 1) 

Os exemplos que se seguem provarão ainda que 
os auctores, que primeiro contribuíram a formar a lin
~ua, empregaram os infinitos dos verbos como , substan

- tive~ de acção, mesmo quando já tinham outros subs-
tan LI vos equivalentes ; v. gr. · 

Mulher muito grande é 
O teo bom perseverar. 

Gil Vic. Obr. T. 1.0 p. 376. 

O velho pae sisudo que respeita 
O murmurar do povo. 

Cam. Lus. C. 3. 0 E. 122. 

Isto, padres meos, é já um conversar na patria, 
~ma prelibação da gloria, e um começar a reinar. Sou
za, Vid. do Are. T. 1. L. 2.° C. 33, p. 364. 

Quantas náos de mouros a lli vinham ter, todas 
queria que estivessem a seo mandar. Bar. Dec. 3.a L. · 
a.o C. 7. 0 p. 315. . 

Quando os infinitos dos verbos sam tomados como ' 
substantivos designativos de acção, não admittem plu
ral,; pois dizend0 nós v. gr. o corret·, o saltar, não po
de~os dizer no pluraloscorre1'es, os saltares. - Quando 
Porem, os dictos infinitos não denotam acção, podem 
ser levados ao plural, porqu€ estão !lo caso dos nomes 
que, significam uma substancia, ou en Lidade. Assim di
zemos : o ser, ~:: os seres ; o comer, e os comer·es, etc. 

Do mesmo modo: o cantar e o tanger, na estricla 
segnificação de canto e toque, admittem plural, e d'elb 
temos os melhores exemplos; v. gr. 

(1) 'r. 2.• L. 5.• C. 27, p. 224. 
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Com muiLos tangeres e festas. Tenr. lten. C. 2õ. 
E cantam seos cantares os ~acerdotes em voz bem 

entoada. F r. Gaspar da Cruz, Tract. da China, C. H. 
Antre estes sacrificios, tangeres e cantares, sempre 

as mesas estão postas. lbid . . 
Os cantares de sua honra e gloria divina. Luc. Vid. 

de Xav. l'. 2. 0 L. ~.° C. 6. 0 p. 47. 
Não se . póde negar que a referida propriedade é he

rança que a lingua ·adquiriu da latina , na qual se dam · 
e podem citar eguaes exemplos; v·. gr. 

lpsum cremare, apud Romanos, n.on fuit veteris 
instituti; terrâ condebantur. Plin.-..0 queimar (os cor
pos) entre os romanos não foi de antiga instituição; co
briam-nos de terra. 

· SciTe tuum nihil est. Pers. Sat. 1.a v. 27. Teo sa
ber nada é. 
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CAPITULO VII. 

DOS ADJECTIYOS E DOS PAUTICIPIOS 'DO PRliSENTE E DO PASSAUO 

TOMADOS PELOS SUBSTANTIVOS COGNATOS. 

E não só os infinitos dos verbos sam tomados .na 
li_ngua portugueza pelos substantivos cognatos, senão que 
amda muitos adjectivos fazem as vezes de nomes sub
stantivos; como quando dizemos: o bello de um qua
dro, o pathetico de um drama, o sublime de t!m pensa
mento, o wil e o aqradavel, o melhor e o peior, o certo 
e o d-uvidoso, etc. 

Estes adjectivos, assim tomados, sam elegantes pela 
concisão, e dam graça ao discurso: eis aqui um exemplo: 

Desceram do cume da serra, onde esta·vam, por 
quatro partes, uma noite chuvosa e de grande escuro. 
Fern. Mend. Peregr: T. 3.° C. 201, p. 192. 

Tambem fazem as Yezes de nomes substantiYos mui
tos particípios do _presente e do passado, como v. gr. 
amante, prelenclente, ouvinte, que sendo particípios uo 
presente dos verbos arnar, pretender, ouvir, sam. com 
tudo, outros tantos substantivos. 

E dos participios do passado temos: escripto , por pa
pel, ou bilhete e'scripto; attesuulo, por documento que 
attesta ; impresso, por folha ou folheto impresso ; olhado 
por feitiço, ou molestia procedida de olhar malefico, co
mo crê o vulgo ; perdido, pela coisa que se -faz perdida 

. pm·a o cão a ir buscar; pescado pelo, peixe que se pes-
cou, etc. . 

Em muitos proverbios e rifões vulgares achâmos os 
participios substantivados, o que prova que este modo 
de exprimir está no gosto e no genio da língua; por 
ex..emplo: 

«Mais come o boi de uma lamMda que a ovefha 
em todo o dia. 

«Mais vale agua do ceo que todo o t·egado. » 
E'' tal a propriedade que a lingua tem de subslan-
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Livar todas as palavras que -até dos tempos dos verbos, 
de uma particnla, ou de outra qualquer parte da ora
ção, pódemos formar um nome substantivo ; v. gr. Mais 
vale um toma que dois te dm·ei; ( 1) os comes e os be
bes; os dares e os tomcwes ; c~) o sim e o não ; o quê 
e o porquê; os itens e os provarás; os ptós e os contras, etc. ~ 

Daqut a grande facilidade com que formâmos tan
tos nomes proprios verbaes, Lam significativos e engra,
çados, como v. gr .. o Espalha, o Penetra, a. Escacha, 
o Esbarronda, o Traga-Mouros, o Passa-muro, (3) o 
Bota-abaixo, o· Troca- Tintas, o CheÚ'a-Dinheiro·, ( 4:) o ' 
Esfolla-caras, o Estafermo, o Papa-moscas, o Mija-man
sinlw, etc. 

' (1) Mais vale um avache que dois le darei. Jorge Ferr. 
Eufros. 1. o 3. a 

(2) Depois de muitos dares e tomares: Brito, Mon. Lus. 
T. f.O foi. 401 , col. 4, . . 

(3) ·Nome de úm canhão ·antigo, mui reforçado cuja bala 
passava grossos muros. 

(4) Alcunha de um certo João Gomes, porluguez que os 
mouros mataram nas partes do Oriente, como refere João de 
Barros, Dec. 3.a L. 3.• C. 7.• 
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CAPITULO VIII. 

DOS GENEROS DOS NO,\I ES. 

Os gcneros dos nomes, tanto em latim, como em 
portuguez, snm, em primeiro Jogar, conhecidos pela si
gnificação ; em segundo, pela terminação. 

Dos generos conhecidos pela significação. 

Os nomes que denotam sexo, ou Lêem analogia sc
Aual, sam do· genero que tal sexo, QU analogia det.er
mina.- Assim sam do genero masculino os nomes que 
significam macho, ou sejam pr·oprios, ou appellatiws: 
proprios quer de homens, como Antonio ; quer de bru
tos, como Bucephalo, .caYallo do Alexandre Magno; .
appellativos, quer de homens, como ?'ei, condestavel; 
quer de brutos. como cavalln, leão. 

Sam egualmente d0 genero masculino os nomes pro
prios de anjos, demonios, dcoses, semi-deoses e her·óes; 
como Gab~iel, llfiguel, LuiJifer, Scttan, Jupite1·, llfarle, 
Ne]Jluno, He?·c1des, Eneas, ~Minas, Theseu, Orpheu, etc. 

Os nomes dos ventos, por serem representados em 
fuguras de homens ; como A' ryui!o, Aus tro, Euro, Fttvo-
1'Íto , r·ecias, Vtt lturno , etc . 

Pela mesma razão os nomes de rios; ~orno Tejo, 
Douro, Lima, Tamega, etc. . 
• Sam do genero feminino os nomes que significam · 
femea ; ou sejam p·roprios, ou appellativos ; proprios, 
quer .de mulheres, como Lucrecia, mulher de Collatino; 
quer de brutos, como Estr·icte, cadella de Actéon: - ap
pellathros, quer de mulheres, como 'rainha, duqueza; 
quer de brutos, como egua, leôa. . 

Sam mais do genero feminino os nomes pro~nos 
de de'osas, nymphas. e de outra divindades allegoncas; 
a que se aLLribue o sexo feminino; como Jtmo, Pallas, 
Venus,' Geres, Calisto, Daphne, Egeria, l'o, etc.-. e 
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bem assim os nomes das virtudes, das musas, das /Bfa
çasJ das serêas, das parcas; das furias, das harpias, etc. 

Sam communs de dois os noT)les que, debaxo · de 
uma. só forma, á maneira dos acljectivos, significam egual

. mente macho e f"emea: V. gr. artifice, .espia, f}ttarda, 
ltypocrita, interprete, 'inf'an.te, mctrrtyr, taf"ul, mrgem, etc. 

'Ne~l:i especie de nomes devemos classificar os nossos 
appellidos de f"amaia, que. sem mudarem de terminação, 

·denotam os 'indivíduos de ambos os sexos; taes sam: 
Furtado, Falcão, Peixoto, Salgado, Miranda, Sequeira, 
Moura, etc.; pois dizemos egualmente: o senhor, ou a 
senhora Furtado, Falcão, · Peixoto, Sulgado, ele. 

Entre os nomes de animaes ha alguns que, pela si
gnificação, comprehendem machos e {erneas ; mas que 
sam do genero masculino ou femenino, segundo as re
gras da terminação. -Chamam-lhe os grammaticos epi
cen_os (1). -Dos masculinos temos: crocodilo, esquilo, 
leopat'do, pavão, ?'ottxinol, robalo, salmão; etc. -dos 
femininos temos : onça, panlhera, hiena, · cobr;a, mosca, 
formiga, cegonha, truta, lamprea, etc. 

Esta singularidade que se acha tanto em portuguez, 
como em l_atim. provêm, de certo, de se não dar diffe
renca sensível entre os machos e a'8 fe.meas dos referidos 
animaes ; nem necessidade urgente de os distinguir; pelo 
q11e lhe foram impostos nomes que. debaxo de uma,só 
terminação, e_ pertencendo a um unico genero, compre
hendem e designa~1 ambos os sexos . 

• Du:; qenet·os conhecidos pela· tmninaçêto. 

Os nomes das coisas, que não leem analogia se- · 
xual, sam em porLuguez do genero masculino, ou femi
nino,_ conforme as regrçts úa term'inação de~ lingaa lctl i-

(1) Nomina, qum c.onveniuut .maribus et fem inis, sine djs
crimine sexus, Epicama vocaotur, et unum tantum genus ha
bent, quod cognoscitur ex regula de terminatione: ut hic pas
ser. pavo; hwc picá, vulpes. Vossii-Grarum. p. 14. 
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na, no que assás se mostra a identidade do genio de am
bas as línguas. -Para determinar-mos, pois, os generos 
dos referidos nomes convêm empregar as dietas regras, _ 
com a àd vertencia, porém, de que deYemos classificar 
no numero dos masculinos todos aquelles cujas desinen
cias os fariam pertencer em latim ao gencro neut~o ; ge
uero que. pelos motivos que adeanle exporemos, se não 
ficou distinguindo em portuguez do masculino. ---

Passemos, pois, a fazer applicação das sobreditas · 
regras. 

A. 
Os I~omes que terminam em a, como pat?"ta, V?:da, 

,q lo?'ia, sam do genero feminino ; porq.uc proveem geral
mente dos latinos da t.a dec1inação que Leem esta desi
nencia, e pertencem ao genem feminino. 

Exeeptuam-se agrícola, incola, cometa, planeta, que 
sam masculinos em pertuguez, pela razão de 9 serem 
em latim, onde egualmente formam e\cepção. 

Exceptuam-se mais : apo71htherna, clima, diadema, 
epigretrn111a, tltema, ddiJ1J<ma, programma, em'gma, cka
rna, poema, e outros que, provindo dos latinos da 3.a 
declinação do genero neutro, sam, -por isso, masculinos 
em portuguez. (I) 

Exceptuam-se, finalmente, alguns nomes acabados 
em á agudo ; corno alvará, . chá, sofá , tafetá, que não 
proveem do latim, e que, em razão, La!Yez, de sua ac
_centuação forte, fizemos do genero masculino. 

E. 

o~ ·nomes porlugtiezcs acabado3 em e, proveem ge-

(l) Alguns destes, como diadema, clima, tJs!ratagema, co
meta, planeta, foram antigamente usados em portuguez no g~
nero feminino, conforme a regra geral dos nomes qu~ termi
nam em a; - porém, .reconhecendo-s~-lhes a procedenc1a, pas
saram a masculinos, por serem originalmente deste genero, ou 
do neutro- · . 
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ralmente c) a (órma que · Leem no ablaLivo do singular os 
latinos da 3.3 declinação, dos quaes uns sam masculinos, 
outros femininos . ......:.... Por esta.razão, 'parte dos noq1es por
tuguezes, que teem a referida desinencia, sam do genero 
masculino, e parte do feminino.-Dos pri;meiros temos: 
cespecle, (olle, murice, orbe, pente, limite, tapúe, tra
mite, vertice, carcere, dente, etc.-Dos segundos: base, 
to?'re, neve, crise, f o me, indo le, j"ebre, no i te, l-ide, p 7 e bé, 
saucle, etc. (1) 

Alguns proveem 'dos neutros da 3. a declinação, pelo 
que sam masculinos; v. gr. exame, .rrude~ leue, lume, 
crime, betume, vime, ele . 

_ Os que não teem origem latina, sam masculinos, 
como : aleive, achaque, tabique, baque, beliche, traquete, 
beque, . atabaque, lJote, trote, almucle, tabej"e, paquij"e, 
requif"e, Zeque, bule, açude, etc,-E nenhum nos occor,... 

· re que--seja feminino. . 

(1) Alguns uomes masculinos, que teem terminação em e, 
antigamente a tinham em o, como essencialmente mais pro
pria para designar o gcnero IUasculino.-Assim _vemos cscri
pto Alexand1·o (1) po l' Alexandre ; appetito {2) por appelite; 
bTonzo (3) por bronze": alcanço (4) por -alcance, deleito (5) por 
d,!J lei te; mo_tto (6) por motte; covardo (7) por covarde : bailho 
(8) por baile, etc. - Bailho ainda hoje se diz em varias po
voaçães da ilhns dos Açores, onde se acha conservada a lin
guagem quinhentista. 

(1) Camões, Lus . . c. 1, E. 3. - C. o.0 E . 93 e 96. 
(2) Luc. T. 2. 0 L. 5.0 C. 16, p. 217. - Da Perf. da Vid. 

Mon. L. 1.° C. 2.•, e 9. 0 Gil Vic. Obr. T. 2 .• p. 43. 
(3) Fern. Meud. Peregr. T. 1.° C. 47, p. 1_;15. 
(4) Inedit. da Acad. T. 5,. 0 p. 106.- Bar. Dec. 2.• L. 

, 5. 0 G.7.•. 
(5) Inedit. d'AlGOb. T. 2.• p. 9.- Da Perf. da Vid. Mon. 

L. 1.• C. 1.0 p. 23 e 'noutros Cap. 
(6l Bar. Dec. 1.• L. V C. 13, p. 113. 
(7) Da Perf. da Vid . Mon. L. V C. 5.• p. 59 in fine. 
(8) Diar. da Nav . de Pero I~opes, p. 18.-Jorge Ferr. 

Uly.s . . 3, 4 .. p. 206-Sá de Mir. Egl. s.o E: M-Garcia de Re
sen. ·Caneion. 

·-
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I E. 

Os nomes acabados em ·ie sam do genero feminino, 
por serem tomados do ablativo do singu lat· dos latinos 
da õ. a. declinação, os quaes formam b nominativo em 
e~, e vertencem ao genero feminino; taes sam: conge
tz.e, ef!igie, especie, intemperie, progenie, superlicie, se
ru, etc. 

I o. 

Os nomes que terminam em o sam do gcnero mas
culino, como : mundo, anno, fr·ucto, .1·iso; porque sam 
geralmente tomados dos latinos da 2.a c 4." declinação, 
_que formam o nominativo em us, e pertencem ao dicto 
genero . 

. Muitos ·que acabam em o, procedem dos laLinos da 
2. a declinação que formam o nominativo em 1~m, e sam 
neutros; por esta razão .Pertencem os nossos ao genero 
maspulino, como: segredo, 1·eino, escudo, etc. 

Os que não teem origem latina, seguem, todav ia,. 
a regm destes, e· sam masculinos. 

' Do mesmo modo, os acabados em ó agudo sam mas
culinos·; mas teem algnmas excepções, eomo: teú·ó, en
xó, mó, fW~ó, etc. que snm femininos. 

U. 

Os nomes que tcl110s acabados em u sam Faru~, e 
não pro,•eem do latim.- Seguem, todavia, a regra. dos 
latinos que terminam em u., os quacs sam do genero neu
tro, ' 'indo, por conseguinte, os nossos a pertencer ao ge
nero masculino ; laes sam : bmnbú, lundú, bahú, sa,qú. 

A de. 

Os nomes acabados em ade sam do genero femhü
no; porque proveem do ablativo do singular ~os Iatjnos 
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da 3.• decl :nação, que formam o nominativo em as, e 
pertencem ao dicto genero ; por exemplo: bondade, pie
dade, capacidade, felicidade, e assim outros muitos. 

Agem, Igem, Ugem. 

Os nomes que terminam em agem, ige?n, ugem, 
san1 femininos; porque provcem dos casos oblíquos dos 
nomes latinos da 3.8 declinação, .que formam o nomina
tiv0 em go, e sam do genero femjnino; v. gr. matgem, 
imagem, fuligem, o1·ig·em, impigmn, vett·1:gem.- Esta re
gra comprebende os que não veem immedialamente do 
latim, como : m·age1n, frict,qem, para,qem, viagem, fel'ru
gem, pennug.ern, bctfugem.. lonugem, etc. porquanto a de
sinencia que lhes determina o genero, é a mesma que 
a dos outros. 

Ão. 

Os nomes que terminam em ão, e proveem dos la
tinos da 3.a declinação que forrpam o nominativo em o, 
pelo que sam do genero masculino, sam tamhem mas
culin-os·; v. gr. pontão, cm·vão, sabão. pulmão, sermão, 
dragão, siphâo. · 

Os que provecin dos latinos da 3. a declinação, que 
fvrmam o nominativo em io, ou elo, e pertencem, por is
so, ao genero feminino,· sam, femmi~os em portuguez; 
v. gr. occas1:ão, lição, questão, religião;- multidão , 
solidãfl, mansidão, fortidâo, servidão, etc. 

Os _que proveem dos )~tinos. de qualquer declinação 
pertencentes ao genero neutro, sam masculinos; v. gr. 
verão, grão, trovão, etc. • 

Os nomes que terminam em ão, e não teem origem 
latina, sam em geral do genero masculino ; v. gr. ·bor
dão, brasão, gibão, sardão, padrão, mun /1 ão, g.rilhão, etc. 
, Os nomes, ~uja desinencia em ão é augmenlativa, 
sam sempre do genero masculino_; ainda mesmo que os 
pri'mitivos de que sam formados pertençam ao genero fe-
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minino ; por exemplo: cara faz carão; barraca barracão; 
casa casão ; talha talhão; cancella tancellão; enxada 
enxadão ; faca j'acão ;_ g:rrela gat·~tão; caixa caixão : 
garrafa garmfao; neve netão ; e até mulher faz mvllw· 
rão, sem embat·go de l.ambem se dizer rnulherona , 

En. 

Os nomes acabados em en sam hiasculinus ~ porque 
prorcem dos latinos qtre formam o nominativo na dieta 
desinencia. e dos quaes uns pertencem ao genero neutro, 
e outros ao masculino; v. gr. certamen, regimen, d1.ctw
men, lic!ten, erlen, .hyrncn, semen, germen, polien, glu-.... 
len, estmnen. 

t , it 

Os 11omes portuguezes, que terminarn eín l ou ?\ 
sam masculinos; por quanto os latinos que teem eguaes 

· desinerrcias, ou sam neutros, ou masculinos. - Esta re
gra . comprebende tanl-q os 'rocabulos que teem origem 
latina, como os que a não teem; v. gr. animal, fel, 
anil, sol. ,çul ; -- alem·, clyste1·, nadir, pator, catur, 

Exceptuam-se collier, e os monosyllabos cor, dm· 
e {lo1·, que sam femininos. 

z. 
Os noines que acabam etn z , iirain esla desinencia 

de varias terminacões latinas. 
Os que procedem dos d'aquella língua que formam 

o nominativo em x:, e pertencem ao genero feminino, 
sam femin inos; v. gr. paz , cen:iz, cicatriz, foz, luz,-
1·aiz, V01í1 noz , cruz . 

Os que proveem dos latinos da 3.a declinação que 
· formam p nominativo em as, pelo que pertencem ao ge

ncro feminino, sam lambem femininos; v. gr. rigidez, 
9 
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solidez, gmv1'dcz .. nwlez, plàc1:de .~, Slbrdez, rapidez. ( 1) 
A esLes seguem ... sc outros que, não . v indo im

mediaLam~nte do latim, sam lambem femininos; porque' 
a desinencia, que é o que lhes determina o genero, é a 
mesma que a dos primcir.os; v. gr. scr.s'ate::;, pallidez, 
desf'r.tchatez, lw·nmcte:z, inl?~epidez, ele. 

Excepluam-se alguns, que não leem procedencia la
Lin~, como ga::, giz,. verniz, cadoz, obu::, que sam 
masculinos. 

Sam estas ns princi paes desinencias q uc offcrecem 
os nomes portugnezcs.- Vê-s~. pois, que ó segundo as 
Te~:ras da 1er1ninação_ da Jingua latina que se conhecem 
o::; genrros n quo o~ mesmos nomes perlencrm. 

( l) Alguns d'·csles uon1cs tecm duns terminações, como 
sunlez qnc lambem se diz suTácw, c nudez de que lambem 
temos nudeza, approximando-sc, assim, mais das raizes surdi
tas c. nud-itas.- Outros forma_m a desine11cia :;implesmenlé em 

· eza, como nobl'eza, ala1·eza, po~reza, -redondeza aspe1·eza eLe. 
PQJ'élll d'esles fôra o<:ioso tractar ; porque além de estarem no 
caso dos primeiro-s, e de se conhecer, por isso, que saru femi
ninos, se lhes podia tambem saber o gcnero pela regt\a dos no
mes qnc terminam . em a .. 
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no (;ENEIIQ NEU1'Rlh ' 

Traclcmos agora de imesLigar ee n•à língua portn
gueza ha nome~ neut1 os e desi1neneias desígna·tivas d'esée 
genero. - ·E' esta uma questão em (~Je tll"uitos homens 
docfos ~c te em exerci ta do ; susten lando uns que temos 
o refc!'ido gencro, e outros qu.c tat!S nomes 'e de::.jrrencins 
sam absolutamente extranhos á língua portngueza.·~.Toão 
de Bnrros, que entre nós foi o prjnreiro que-poz em arte . 
nossa .linguagem, como elle mesmo deixou escriplo. (1) 
classifica neutros os nomes das lellras do a, b, c, os no
mes .Yerbaes formados do iHOnHo do presente, como o . 
y1tCTeT, o amar, o ler, e o relatiYo ai. (2)- J. Soares 
llarbosa diz <]ne sam net~lras as terceiras terminações àe 
alguns de nossos adjectiYos de trcs fórmns, a primeira 
dos adjectivos de duas, c ainda a unica dos ' adjeclivos 
de _uma só, quando se empregam Iio discurso ou suh
stantivamen!:tl, ou para mouificarem orações inteiras. (f1) 
- Finalmente, F. Sola no Constancio, um de nossos phi
lologos, qu-e 'nestes ultimes tempos mais se occuparam 
da sciencia -grammatical, nega a existencia do genero 
neut'f'o, pelo motivo que Rllega de que não temos ter
minações correspondentes ás latinas ud, vm. c nl. (q)
Esta razão que, a primeira vista, parece de grande mo
m~nto, torna-se de nenhuma im.portan~ia, se .considerar
mos ·que, confundidos os casos dos nomes com a corru
pção da língua latina, ficaram estes conservando fémcnte 
a desinencia do -ablativo do singular, desinencia aincla.. 
algumas vezes alterada, mas a que todas .as dos outros 
casos Yicram a reduzir-se, sendo, po!'lanlo, inutil pre-

(1) Grammat. da Ling. Portug. p. 103. 
(2) Jhi,d. p. 93 e 94-, . 
(3) Grammat. Philos. p- 189 e 190. 
(~·) Grammat. Analyt. p. 38. 



106 GENlO 

tender que os nomes portuguezes, e mesmo os de todas 
.as linguas derivadas do latim, que passaram pelo mesmo 
processo, conservem as terminações em ud, ttm, c al, 
que sam unicamente as do nominativo dos nomes latinos. 

Pela mesma razão poderia o A; sustentar que não 
sam masculinos os nomes portuguezes tomados dos lati
nos que formam o nominativo. em us, porque nenhum 
nome portuguez tem esta terminação. 

A verdade é que formados nossos vocabulos do 
ablativo do singular dos nomes latinos, os que provecm ' 
dos neutros não perderam a desinoncia dislinct.iva do ge- . 
nero; mas ·sendo esta clesinencia a mesma que q dos no
mes masculinos tomados do referido caso, os dois gene
ros deviam confundir-se e e:ffectivamente se confundiram ; 
porque na epocha da fot·mação da língua porlugueza a. 
ignorancia não permitlia conservar-se uma cli!fcrcnça CJliO 

não se dando, digamol-o assim, malr.riatme·nte, só ]}Cuia 
consiJerar-sc de uma II)aneira intellectual, c p01' dedu c
ção ctymologica; o que não Linha proYeilo algum rcnl, 
e não era de esperar de um poYo sc1n cultura c sem 
lellras. 
_ O proYir cgualmcnle a lcrmina<;.J.u de nosE.GS nd.Je
cliYos do ablativo do singular des lalirw~, contribuiu ai n
ua para apagar toda U distinCÇiiO CH!re 1~1rt SCUJi.lJOS C.ll C' ll- -
t.ros; _porque sabemos que os adjeeliYos latinos uc tr r::> 
1'6rmas só toem uma no ablatiYo elo singular Jl::lra rs 
dois rcfcriJos gcneros. - Coilcord;\lldo, pois, os su bs t ;~ n
tivos com o.s. adjcctivos, c ach<HJdo-sc cs:cs . r~ o raEo d'a
qnelles; islo é, não tenuo uma fúrma qHc di~tingn os 
neutros dos masculinos, porque o;:; tondtnlos do caso la
Lino em que ambas se confundem, d'aqui Yciu penkr-sc 
toda a distincção que potliamos fazer entre os dois rr·k-
ridos gcneros . ' 

Cooch1iremos com dizer que niio l'aí:rmos hPj!' di:
tincç:.ão algullla entre os dois mcncionauor. ç:e;1rro; mn .. cu.' .·
no e neutro; e mesmo fora uma ociosidade c im pNL
ncncia grammal.ical !orla a dist.inr.ç.ão que se pretendl'::;se 
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assignar entre nomes que se confundem assim na propria 
desincncia, como na dos adjectivos que pedem pelare
gm da concordan c ia. 
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CAPII'ULO X. 

I !;~~ H!iSINEN!:J ,\S GO!pt ~$:P01'l 1JENTES ~OS GE~EIIOS NO~ No;;rES. 

SUllSTANTIVOS . 

Os nomes subsLanti v~s que sam proprios, e Lecm 
terminação masculina em o,. passam . a den<>tar o gencro 
feminino correspondente mudando a dieta Lerminacão em 
a.- Assim,' Antonio faz Antonia, Bento Benta, Fansto 
Fausta, Sancho Sancha, etc. -Alguns, porém não tccrn 
correspondent~ no genero feminino, e vice versa. 

Os que no genero masculino terminam em fio, for
mam o feminino em ana; v, gr. · .João faz Joana, Ju lião 
lul-iana, Romão llomana, ele. 

Os nomes substantivos appel!ativos, quer sejam ele· 
homens, quer de animaes, teern geralmente no genero 
feminino uma fórma irregular, p·lr serem tomados do la
tim, onde os femin inos sam Lambem irregulares. 

Nota-se principalmente a irregularidade entre : ho
mem e m-ulhel', eavallo e egurr., bole vacca, bo.de e ca
bm, carneiro e ovelha, gamo e corça, veado e cerva , · 
gallo e gallinlut. - Entl'e os segu intes de gráos de pa
rentesco: pae e mãe, avo e avó, padrasto e madrasta) 
genro e nora, compadre c comadre.- E entre os de di
·gnidade : imperador e itnperatriz., rei e rainha, duque 
e duq~teza, conde e condeça, propheta e prozJhetiça etc. 

Onde, porém, se mostra mais o .gen i o da I i ngtla é 
nos que não procedendo immediatamente do latim, ou 
não tendo mesmo origem alguma 'nesta li ngua , e sendo 
egualmente irregulares, _formam, com tudo, o genero fe
minino á semelhança dos proprios -latinos; taes sam : 
embaixador e ernba-ixatn>z, alcaide e alcaideça, rapaz e 
mpariga, p1;ior e prioreza, diacono e d·iaconiça, abbade 
e abbadeça, freire e fraitiça; (1) nos quaes a forma latina 
ix feminina ap.puec·e levemente alter~da. 

(t) Dos antigos temos tambcm Jeitão c lcitiga. Inedit. 
da :Acad, T. 5.0 p. 387, -leão e lcon~za, etc. 
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H a tambem na lingua portugueza varios nomes que, 
não denotando sexo, teem, comtudo, duas terminações, 
uma masculi"na, outra correspondente feminina ; laes 
sam : cantharo e canthara, bacio, e bacia, caldeiro e· 
caldeira, jarro e jarra, caneco e caneca, taleigo .e talei
ga, cesto e cesta, sacco e sacca, sapato e sapata, poço, poça 
buraco e buraca, regueiro e regueira, fosso e fosse~, vallo 
e valia, rio e ria, barco e batca, chuço e chuça, etc. ( 1) 

O que ha de nolavel CPJ todos estes nomes ·é que 
na terminação feminina exprimem o mcsmn objecte que 
na masculina: porém com menos altura, ou profundi
dade, e com mais ambilo, ou largura; no qu@ ha, por 
certo, uma imitação dos entes creatlos ch natureza, em 
que as femeas, sendo m-enos alt-as quo os maehos appl·e
scntam, comtuclo, maior bojo, ou capacidade.-- Assim, 
o cesto é mai~ a!Lo e menos largo que a cesta, o sacco 
que a sacca , o barco que- a barca, o taleigo que a talei
ga, etc. (21. 

(1 ) Alguns nomes masc.ulinos, que parecem ter corres.
pondenles femininos, não estão no caso d'cstes; - porqua-nto. 
os que teem a desinencia feminina denotam coisas absoluLa
lllentc dislinctas; tacs sam v. gr. barro e barra, escolho e es 
colha ,· prato e prata, qneixo e q1teima, peito e peila; vaso C· 
vasa., etc. . , 

(?l) Com rel'erencia á allura e largura destinguimos tam
hetu as unhas dos dedos, chamando ás ;~!las mihas rnachas , e 
Hs baxas tt.nltas fcmeas.-:- l, Não prova isto .q.ue é da analogia se
~ual que provém a diil'erença de todos o.s· nomes qpe no le~to. 
hcam appontados? 

Corn e!Teito, a imposição dos nomes não é ·coisa Iam arbi
tcra,,in como á pnmeira vista parece.-Ha ~empr.c um motivo. 
níilis, ou menos occulto, uma circumslancia, fJIIC muitas. ve
zes passa inadvertida, H-laS que poderosamente contribue para 
a adopção d~ um nome em vez de outro.- A raúio da di·fl·é
r~nça que se dá 11a terminação dos qne deixâmos refel'idos pro" 
vcrn, cte certo, de significarem ohjecr.os duplos, em q:ue uma 
t~l ou. qnal analogia semuat os fez dcstingn ir ptlr m@io ~n tcr
llllnação. A analogia é, na verdade, imperrciln; mas mnforme- , 
lllcnlc seguida, e, a quern fiz-er algum reparo,- não deixa mes
IIIO de paleulcar-se até ceJ•lo pontu.~NotcliJOS bern a di!Tcnin
~·a quu Vitt!rbo estalHllecc cnlt•u gowis c agomüts.- a Anlign-
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Algun > nr>:nes d ' esta e:;p.ecie denotam na desincncia 

mente (diz elle) chamávam a,qomias aos gomis, ou mais bem a 
certos vasos de duas azas, e bocca mais larga do qne nos gorríis 
SB usava, e além disso, não tinham bico. " Eluc. Art. Agomia. 

Devern~s, por cert<;>, coore.ssar que ha na maior parte d'\"s
tes ncm~es um al:mso de analogia que transcende todas as raias 
da verosimilhao,ça; ~ m.as o espírita hnmauo tende a exao-<•·e
rar, e, por outra pat·te, sabemos cjne ainda maior abuso s~

0

dá 
entre os arabes, e outras nações ot·ientaes, qrte acct·editando 
que tudo é duplo na natureza, ohegam mesmo a distingui!' co
mo m.acho e femea os membros dup-licadas do corpo humano.~ 
Não. no.s p.arece fóra de proposito inserir neste lagar o que a 
tal respeito escreveu Michaelis. um dos mais ~llnslres sahios 
de Allemanha, tractanrlo da In-fluencia das opiniões sob1·e a lin· 
guagem., e· da lingtf~gem sobre as opiniões, 'numa Dissertação. 
que foi prerniada pela Academia R. de Berlin em 17 59.- O 
treeho a qne 11os referimos é co.mo se segue; 

« Les Orientaux,, ('j'a.p.p:elle ainsi tes peuples donl les lan
-gues partoient d'une source comnmne, les Arabes, les Syriens, 
les Chaldéens et les Hébreux:,) les Orientan ,_, dis-je, parois
~eut avoir de tont ternps recon_nu fe double sexe des plantes, 
qui dans nos Contrées septeutnonales u'a été découvert qu'eo 
ce siecle. Il ne faut pas s'en étonner. Hs. avoieot par tout sous 
Jeurs veqx: le palmier, ou ladu pli cité de sex:eest si manifeste et 
si incoüteslabl~: et il ·étoit tout aussi naturel de con.cltue de lu i à 
d'au.tres végêtaux qu'il l'est de conclure des aoim aux en qui' 
la difléreuce de sexe se fait appercevoir, à c:enx ou elle ue, 
paroit point. l1 lus, avant la rnaturité du frnit, le palrnier mi1-
le res.se~ble au p.alrQier l'emelle, plus on devoit êlre f.).Ol'lé 
a présurntll' Jes deux: sex;es dans les végétaux memc ou les or-. 

· ganes de ~a gé~ér~tion ae sont poiut à re!uarquer .. Mais l'es
-prit hnmam qut a11ne les aQalag1es, et qut voudrorl mouler ' la 
Nature eatiere dans te même moule, renchérit sut· tout, et gâte 
les vérites, à force deles étendre , Les Orientaux crurent que 
to•.lt étoit douhle. Die·u n'a 1·ien crée, dit Mahomet, que ne soU 
mâle et femelle : cela e.1t vraí de tot,tes ks productions de la ter
re : cela est vrai des ames et des choses mt!mes dont vous ne le 
~oupçon1iés pas. (*) Avec un ·parei! loQr d'csprit .ne se se~ont
ils pas représeqté co:n:ue mâle ct femelle les membres dú corps 

.fJUe nous avoQS douhles'/ Cette opinion se trouve e1~ elfet dans 
lcs laugnes Ara.l:le, Syriaque et Héb ra1qlle: o.n peut dire que 
.ces lan•Yoes favorisenL également les deux seies: elles dounenl 
aux me~nhres doubles une termiuaison masculine et une cou
:;truction féminine; ct daQs un p1ssagc du secQa.d ·li vre d.es chro.-

(*) Cbap. ~XXVI, 3(l , 
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JCminina numero, col!ecção, ou generalidade da coisa que · 
na desinencia masculina só designam no singular, ou de 
uma maneira particular.- Por exemplo : madeiro é par
ticularmente um tronco despido de rama, e madeira to
da a sorte ou especie ue troncos. ( 1) Fructo denota em 
.])articular uma especie de producção vegetal, e fntcta to
r.~ a especie d'essa producção.- A mesma differença se 
da entre ramo e 1·ama~ bago e baga, ceppo e ceppa, gri
Lo e gn'ta, (~) serro e serra, lenho e lenlw, (3) trilho e 
l1·i!h'a, (4,) cornoecm·1w, povo epovoa oupobra,ant, (5) 
marujo e man~;ja, etc. 

Os que não denotam plural, mas só generalidade 
na terminação feminina, sam : · horlo'e hm·ta, ceva e ceva, 
porto e potta, pago e yaga, modo ·e moda, cimo e cima, 
cortiço, e coTtiça, trooo e troca, etc. 

A ·fórma que Leem os nomes que denotam numero 
coll:c;ão c generalidade é, por certo, a mesma que to-

uiques, ou il est question des deux ailes du Chérubin, la con
struction même alterne, étant masculiue pour J'a ile droite, et 
féminine pour l'mle gauche . (•) "De l'lpfl. des Opinions sur le 
Langage, et du Lang. sur les Opin. p. 18 et suiv . 

H 2. Chrouic. UI, H. La tradurtion sujvante en latin bar
bare pourra rendre ceei intelligible à ceux qui n'entendent pas 
l'Hébreu: 
. Bt ala Cherubi alte?'ius exporrectus erat ad parietem tem-

pli; ct _ala altera coujunctn alw Cherubi p1'iol'is. . · 

(1) Se tudo sam troncos, não é sermão é madeira. Viei
ra, Serc11. T. 1.0 p. 49. 

(2) Os l'eridos com grita o ceo feriam. 
Cum. J.us. C. 3° E. 113. 

(3) Não é elle páo de boa lenha, 
Nem lenha de bom madeiro. 

Gil Yic 1 Obr. T. 1.0 p. t73. 

. (~) Alem disto lhes mandou que toda aquella noyte em 
lundo e vindo fizessem grfio trilha andando pela -terra· de huma 
e da outra parte, que parecesse ao outro dia que sahirão da 
cidude de noytc muvtos de cavallo . Gues, D. João, C. 96. p. 
217 . " 

(5)' No (Forul) de 1323 mandou o mesu1o Rei, que por 
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mam no plural os latinos do genero netill:o : como re
gnum que faz t·egna, e tem pus tempora. -Parece~ por 
tanto, fóra de duvida, que foi a referida fórma o typo 
])+)r onde modu'lámos as des.inencia-s d'esta especie da. no-
'mes. (1) 

compra , ou esca mbo se hou vessem qua t ro alclcus p<Ha a Sllíl 
Pobra de Panoyas. Vilerb. Eluc. Pala v. Pobra. 

(1) A etymQiogia do nomll Castella, ou Cctstilla , serve aind a 
para corroborar nossa opiili;io .-Segu ndo os hislori aJores e chro 
nistas provém o referido nom e de temlll os romanos, a prim c1 ra 
vs,; que entraram 'naquella parte das Hispanhas, encontrado 
alli muitos cas ~ell os (cctstcl/.a .) Vid . D. Juan An tonio Es lrada, 
Poblacion General de Espana, T. 1." p. 68. 
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CAPITULO XI. 

DAS DESlNEJiiC IAS GOR!H:SPON!lENTiiS AOS GgNEROS NOS NO!\IES 

AD.!ECTIYOS. 

_ Procc.dcndo os adjecLivos portuguezes originalmenle 
(~(:)S l;üinos, receberam as fórmas que estes tee,m no ahla
li\'O t.lo si.ogular, de cujo caso como já Lemos referido, 
passar:1m os vocabulos d'aquella lingua para a nossa.- , 
~~ como os adject;vos latinos só ap.presentam uma, ou duas 
f~ruJas ·no ablativo do singular, d'aqui se seguiu que os 
adjccti,;os portuguezes só vieram a ter uma, · ou duas fór
mas. Quando teem uma, como v. gr. grave, serve esta. 
tanto para o gcn.cro masculino, como para o feminino: 
-quando Lecm duas, como grato, ct, serve a primeira 
purq. o genmo masculino, c a segunda para o feminino. 

Dos aJjectivos de urna :;ó {'órma. 

Os adjectivos porlugLJezes de uma só f6rma termi-
nam .: . , 

Em e mudo, como grave , úreve, trisw, pobre, nule. 
- Ern l formando sy llaba breve, como a-mavel, debit , 

cr:vel, m(Jvel, nub·il; ·-ou formando sv llaba longa, ca-
m.o fátal , c·ruel, s·ubtit . " 

Em r· , como far.nil'iár, salutar, regular._ 
Em z, e01no fúgaz, feliz, atroz; · 
Todos, porém, sam formados do ablaLivo do singu-

lat· dos adjectivos latinos de uma, ou duas formas gmti, 
brePi, ' tristi, paupere, ntdi, ama.bili , d·ebt'li, credibili, 

.mob%li, ele. · 
Dos CJdjeetilios de d.:ws formas. 

Os adjeclivofl porluguezes de du11s fórmas terminam 
regula·rmcnLc em o no -gerwro mascuiiuo ~ e no femi.nino 
em· et·, como v. ·gr. fnsto , n - ~~-~t.~1 s Lenninaç.ôcs .sam as . 
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me~mas que tccm no ablativo do singular ,es adjectivos 
latinos de Lrcs fórmas j~tsto, a, de que proveem . 

. Os que no e;enero masculino terminam no diphthongo 
euou eo formam o feminino em ea: por exemplo ido

meu f~lz úlomea, erithreu erithrea, pancheu panchea, na
batheu nahathea, .europeu e~tropea, gigilnteu ,qigantea, 
plebeu plebea.- Em latim é o mesmo. 

· E:x.cepluam-~e : · 
1.0 .Judeu que faz judia, ff sandeu sandia. 
2 .0 Ilheu, ou ilheo, que faz ilhoa. 
3. 0 Os adjectivos pos~essivos meo, teo, seo, fazem 

minha, tua, sua. - A irregularidade d'estes-ultimos ~ 
resultado da trasladação do latim para o portugQez. 

(..ls adjcctivo,s que no genero masculino terminam 
em u, recebem a leLtr·a a no feminino, ·como cru, crua, 
nu nua. - E' esta outra irregularidade que provém da 
contracção que softrer·am os adjectiYos. latinos crudus e 
nudus; passando para o portuguez. 

Do mesmo modo os acabados em ~tm, como o .par
tilivo um e seus compostos algum, nenhum, fazem uma, 
algttma, nenhuma. 

Exceptua-se commwn , .q.ue ~endo antigamente ter
mrnação feminina, se emprega hoje com uma só fórm~, 
evitando-se assim um equivoco desagradavel, e seguin-
do-se mais de perto a etymologia. r - . 

Os que terminam em or formam o feminino em 01'a ; 
como sabedor que faz subedora, tentador tentadora, ven
cedor, vencedtt1"a, (I) ele. 

03 ac-abados em e::: fm·mam"o feminir1o em eza, ce-

(i) Os antigos não davam terminação feminina correspon
dente aos mascu~inos acabados em o1·. Assim auctor, (1') mora-. . -

(i) Bem aventurado autor das virtudes. In f. D. CaLh. 
Da Perf. da Vid. M'on. L .. 1.0 c. 18, p. 219. 

. . 
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. mo p0rtuguez 7Jortug~wza, ca labrez cufa!Jfeza, (I) -etc . 
Os adjectivos que no genero masculino Leo11inam 

no d!pbthongo ão, formam o feminino em ii4, ües.i'n'Cn"Cil.l 
contra.hi-da da fôrma ana dos adjecliYos kmininos latino ~ de 
que procede; porque os que ter.rn a desincilcia em ·an11s ·(quo 
em portu·guez por conLracção se GOIIY~r !c ·em _ao ).fmrmam· 
.oieminiuo emana; Y. gr. \DnusfazvaHa, eanus.5Ktna

7 
ele . 

.Porém os àugmcntati' os, que tenn iunm em ão, for
·mam o genero fem inino em 0110, con!o Yu:er.Lão rdentona, 
t(i) leirão to lei?·vMt, etc. 

vl.or , (l) honraàor. (2} pcccadM', {.5) sabcdur, (Z) darcdo~· (':) 
imitador, (6) caçador, (':í) amado1·, (8) servwru li.lutu pa~·a o gc - _ 
nero llHlSCtdin0, como .para o l'enli 11ii,IO. 

A razão é porque u~io IHIYE' IIdo elll latim ·a 'tle~ im ... ll'ci.a re. 
minina ·om, que depoi.s ·se adopllill na liugua -porlli!;!IIC·Za , ~e r
't iam- se ·nos!!Os 111aioi'€S da fórnw la tio:~ m· pt~ra ·a1u1Jos. os ge. 
ncros; vindo conscqoenlcliiCnlc estes UOIIICS t1 ser com~nl.m.n:'IJ ~of.;· . 

('J) Maria & r. no~ T.r ilou, Sllil lllillll'Phn . . morarlo"'' elu Li:; . 
b o:~. Fe ru. LO j lt' , ·D. Juau I. P . 2 .• p. 27·9 .. 

(2) ~lente pacilir:a e honradm· de ·Dcos. ·Da Pcrf. ·d:u ViJ. 
Mo n. L. f. O e. l ;; _ p. 1 f\5 . 

(3) E suspeitou qt.e era mulher pcccado,· .. Ined. cl'Aicoh . 
T. 2. 0 p. 61. 

(4) A 111nis f.croz !!ente c 111ai.s sabi!tlvr na guer ra . Fern . 
Lopes Cusl. Ilist. Ja lnJ. l'ro l. 

(o) Q 11 aHLO 111ais <j'IIC eu s<Ju a devedor, J. Fcrr . OIJ':l· 
4 , ' 2. p. 31i6. , 

(ti) Arte i!lli!rtdo,· da nalnreza. Arrais, Dia! 4." !'art. ~ .0 

C· H. !'oi. 1 ~- 1 ,.. . 
(7) Prinecza filha de David, di1ina caçaclo 1·. J!. l'J'ais, Di;.d. 

7 .o C. 2. o, foi. 23!>. 
(8) Pela;:; quac~ causas (a tnenLe) he feyla ii1mJ.rlo·t·. Da 

Perr. da V id . Mou. L. 1.0 c. 8. 0 p. 90. 

(1) Anlitrnlllenle os nomes que aca!J{tvam eii1 e:. não li
nh.[l lll LcnuiiHI\'úo ú:t11inina em e:a , scnimlo a pl''ilttei ra para 
<llui.Jos os 1-(enel·us. 

A raz.àu e fitil'fj\lt~ ~CIIdO a LCI'l llinaçà o e:t tonratln c r:.m
lrah it!a ' da 4uc Lccu1 1 a 1 ius adjec ti1os latinos, cotliO v. _ .~!'· 
ca1·thagincnsis , q uc c011 1 prri:eudc au1 bos os gcucros ; por Ht. ~ 
lnçào sq cuqHc~a' a aq t.cila l'ortllll la lauto no gcucro lll <l.scu~i-

· 140 , COIIl O UO f'elllÍilil,. l . 
O llleou ,o nr_rvnlc ci-a ro ;11 O~> LJ O!U C:l uc.ahlldos em 1::: ; -

' . 
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CAPITULO X! I. 

JIA J\IANiliiL\ l'Uit QUE FORMA.\i O Pl.fll ,\1. OS r\ O\IU< 

SU BSTA l'jT.rrOS. 

Por dois modos, ambos conformes aos que os lati
nos empregam na formação. do plural dos seos Yocabu.:. 
los,podiamos nós ter procedido para formar o plural dos 
nossos : -ou mudando a Jettra final dos nomes 'do sin
gular, como practicaram os italianos; · ou augrnentando
as lettras, ou syllabas finaes dos mesmos -nomes, c_omo 
fizeram os hespanhoes e francezes. - Foi este ultimo mo
do que geralmenle adopLámos, · o qu-al é, -sem duvida, o 
mais philosophico, po1· ser o augmento de leLLras o meio 
mais proprio e natural de fazer que uma palnvra passe 
a representar ~ plural da coisa que até alli só represen
tava úo singular. 

Vejâmos, pois, segundo o referido modo, como for-
mam o plural os subslant.ivo_s portuguezes . -

Os nomes substantivos qu.e terminam em vogal fGr
mam o plural tomando a consoante s no fim: serra, to r:-

, ' · 1· 1 d h ' ' ·b J h ' r re, pa mare, Java 1, aar o, enc o, trJ ,u, Ja u, 1azem: 
serms, tor·res, 7Jás, mcwés, jar:alis, dardos, encltós-, t1'1:
bus, lJahús. 

Os nomes que terminam em . consoante, provindo 
em grande pnrte dos latinos da terceira declinaç.ão, for
mam geÍ'alrnente o plural tomando a syllaba es; como 
authraz autlwazes, ardor ardores.- Os que não t.eém 
esta origem, por imitação, seguem a mesma regra. _ 

Comludo, a euphonia, e outras causas, produzi
ram -varias modificações de que passâmos u t1:actar: 

Os nomes que acabam em l formam o plural rece
bendo a syllaba es, e perdendo a Iettra l: portal faz pnr
ta-es, marnei· marnees, anzol c.nzoes,- paul paúes. 

nor exemplo juiz, do mesnJO modo que em latim, servia pura 
ambos os geueros ; v. gr. 

"Senhora, pois 'de tam longe vos escolhemos por Juiz, 
mandae-lhe segurar o campo.» .Moraes, Palm. P. 2.• c. 80, p. 28. 
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Os que acabam ·em l pr:eeedido de i~ l'JCrdem a cGn
soante final, e tornam só mente !tleltra s: v. gr: ardil faz_ 
ardí-s, gomil gomis, mandil mandís. · · 

Seguem, .porém, a regra geral os seguintes: mal 
que f~z rnales, -cal (de moinho) cales, edil ecU!es, consul 

. const,les, proconsul pro-consttles, curul curules. 
l\1~1 tem dois pluraes, c faz meles, (1) ou meis. 
Esta maneira de formar o plural d.os nomes accaba

dos em l é contraria do genio da língua portugueza . 
A formação do plural devendo natura l m~n Le trazer acqui~ 
sição ·de lctlras e augmenl-ar ~ fôrma' que trem os nomes 
no singular) oppõe-se a que adcsiüencia dos ·mesmos seja 
despojada de algum de seus elementos primiti-ros. 

A pronuncia -d-e nossos camponeze:s, exlra~bos a ia
dos· os 'preceitos gram·maticaes; mas fieis observadores 
das fôrmas regulares da língua, qne por instinclo lhes 
:-;am proprias, comprovn ait1da o r1ue deixâmos dicto.-
0 plural que elles sabem dos nomes aecabados em l, nunca 
perde esta leLLra; por exemplo: bornal) pic1le.l, gornil, em 
linguagem rustica, fazem bornales, p'ickdes, gomi!es. (2) 

Esta fórma foi, como bem se Çeixn ver, a primiti
Ya na ~inguu portugueza, e ainda em alguns de nossos 
auc~orcs clussicos a achúmos ernpregact·a, como se vê nos 
seguinies exemplos: 

ANmLEs, pl. de annfil. Tenr. Itiner. C. 17·. · . 

AN11Als, pl. de anil. Man. Godin. de Eredià, Inform. da 
A urca-Che1·son. 

(1) Azeites c meles. Azarara , Chron. de D. João 1. 0 3.• 
P. C.' 5. 0 p. 13, co!. 2.• 

Deste plura l usa egual·menle Garcia de R~sende, e Leo
nel da Costa na traducçào das Georgicas . 

· (2) Os mesmos campunczes formam o plural dos nomes 
pé, rei, e 1'im, dizendo pezes, reizes, e. rinzes .-Estes pluraes 
sam, sen1 duvida, um .erro; mas estão revelando o genio Ja língua 
.que tende ·a buscar as fórm~s latir.ws do plural <.!'estes nomes·, 
l(IIC S(1111: perle~, 1'ege.s, ?':tii~S . . 
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AnnEnoLEs, ~1. de.ar- Coili:Jion. de Garcia -de Hes . Tro ... 
rebol. vas de Affonso Valente. · 

AT.\nAus, pl. de ata- Bar. Dec. 4. a L. 10, C: 9.0-Tenr. 
bal. Itener. C. 17. · 

JJEMotEs, pl. de bemol Canzion. de Garcia deRes. Trovas 
de Affonso Valente. 

Cou.LEs, pl-. de coral. Man. Godin. ·deEredia, lnform. da 
Aurea-Cherson. · 

PARCELES, pl. de par- Jd. bid. 
, «<el. 

Os nomes que terminam em m., formam o plural to~ 
mando a leltra s, e mudando o m em n; fórma quere
sulta de uma pequena a!Leração nas desínencias do plu;
ral dos nomes. Iatinos.-Imagens é corrupção de irnagj-
nes, origens· de origines, ordens de ordines, etc. · 

Os nomes acàbados em s não mudam a desinencia pas
sando de um· para outro numero.-Sómente se o'bserva are
gra na palavra Deos, que faz Deoses.-Nossos antigos escri
ptores formavam o plural d'estes nomes accrescentando
lhes a syllaba es, como se vê nos exemplos que vamos citar . 

. ALFEnEsEs, pl. deal- So-uza, Vid. do Arc.T. '2. 0 L. 6. 0 

feres. C. 13, p. ?75 . 

AnnAEsEs, p\. de ar- Duarte Nunes, Chron. dos Reis, T. 
raes. 1.0 foi. 171) v. 

CAEsEs·, pl. de çaes. Bar. Dec. ~.·L. 4.° C. 8. 0 

OunrvEsEs, pl. de o r i- Jd. Dec. 3. a L. 4. ° C. 4 ."- Dec. 
ves. 4.d L. 9.° C. 5. 0 -Comm. de Affonso 

de Albuq. T. 2.0 P. 2.a C. 25. p. 
156 e seg. 



Os nomes que terminam em a:, scm:l-o t-odos latinos· 
tla 3. a tleclinação, formam o plural do mesmo modo que 
estes, tomando a syllaba es; e mudando o x em c: - in
dex faz indices, calix calices appendix app'endices, tba
yax tlwt'aces, codex codices, etc. 

Os nomes acabados no dipbthongo tio formam o plural 
.por tres modos diversos ; potque h.a-se de saber que este di-
phlhongo é conlracção de tres especies de desinencias de no
mes latinos da 2, a, 3. a e L a declinação, os quaes passando 
para o portuguez com esta só terminação .no singular, 
Jormam) comtudo, o plural indo busear as desinencias 
respectivas que estes nomes contrahem em latim no diclo 
numero. (I).-. Provaremos isto com alguns exemplos. 

Christão, provindo do acc. christianum, faz christãoS; 
conforme a desinencia do acc. do plural latino chrisiianos 
-Do mesmo modo irmão faz irmãos de germano&, rã-
hão rábãos de mphanos, etc. · 

Pão, tomado do acc. prmem faz pães do plural pa
. nes; cão cães de canes, etc. 

' L,odrão, formado de tatronem, faz ladrões do plural 
latrones, sermão s-ermões de sermones, legião legiões de 
legiones, ele. 

Outros muitos nomes que no singular acabam no di"
phtbongo ão, postoque não tcnham origem latina; com 
tudo, pór analogia, formam o plural como os latinos da 
3. a declinação.- Gamão faz gamões, tostão tostões, li
mão lirnões, etc. 

Ha substantiVos portuguezes que sô admiltem plu
l'al; - ·e outros que só se empregam no singular, por 
causa da significação. · 

Dos primeíros citaremos alviçaras, endoenças, exe
qu-ias, {auces, arnbages, lemures, manes, fasLos, pt·eces, 
penates, syrtes, pareas, cocegas, etc. 

( t} O nosso Madoreira foi buscar origens castelhanas e 
deu-se a perros para estabelecer a regra de formar estes plu
raes.- Admira que sendo taru apaixonado de etymologias la
tinas nãq attinasse com esta! 

10 . 
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Os nomes de ,varias povos, como: Nornades, Abo
rígenes, Myne·as, Cicenes, etc. 

Os nomes de algumas constellações, que sendo de
signadas pelos das estrellas rlc que se com põem, formam ' 
sempre plural :. pisces, gmneos, Idades;- ou os de va• 

· rias serras que, por serem aggrcgamos de montes, só 
~dmiLlem plural, v. gr. Alpes, PyTenéos, Thermopy-
las, Andes, etc. · 

Muitos nomes de terras, como: TorTes, Ealdas 1 

Fornos, Arcos, La,qos, Unhas, etc. . 
Os naipes ou metaes das cartas: ouros, oopas, etc. 
Sam sempre da singular, e não admittcm plural, 

os nomes das coi&as unicas na natureza) ou supposta& 
taes :-os que denotam urrya acsão, ou paixão, ou desi
gnam · um estado, qualidade, virtude. ·vicio, ou uma idca 
geral, ou abstracta; por exem!}lo: 1upiler, Vesta, Eri
dano, aldereban, booies, zorliaco, m·iente, occasn,. ze
ndh, t1adir,- Eurozu;t,· Asza, cocyto, phlegethonte, cerbe
?'O, ·v e?', ouvir, wnar, paderer, vigor·, rrwcülade, decre~ 
pitude, ·desamparo, 71enu,ria, mendiguez, nudez, gravida.
de. ler JJruder..cia,.fortaleza, decoro, patriotism:o , 10/eran
cia, 7J h ·ila:r~:thr~rria, sobricdadr-, gula, inveja,· pre,qniça . 
?1ui.lwml'lisn1lo; paganism;o, philosopláa, ignonmc·iu., iner-
cia, candura~ etc. · · 

Estes nomes rejeitam . o ·plural, não pelo gcnio 'da 
Jingua, que não repugna formal-o; senão pela significa
ção especial de cada um. 

Há, pnrén1, ·nomes que denotando uma cpulidndc, ou 
11ma iuea geral, ou abstracta, podem, comtudCl, admit
tir plural, uma vez tomados em accepção particular, con
creta, ou individual; ' '· gr. notabilidades, por pessoa& 
noLaveis, ou Qistinctas ; divindades por entes datados des
ta qualidade; odios; i1'1.1Veja.r;., p0-r paixões desta m1tnrcza , 
individualisadas, ou consideradas em netos diileren.te.s, ou 
_particulares , etc. 

· Jlo plur~l, servindo dep;Jrtioularisar aac€'cpçJo ge-
ncn.m, ciLaremos os seguintes exempl61s : · 
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(,Campinas razas o gmndissi·n1as de trigos, arrozes , 
cevadas, rn illws, e muitos legumes.» Forn. Mend. Pereg.r. 

' 1'. 1. 0 c. ~2, p. 201. 
«Grande infelicidade é a dos reis que se 'não scr-'

\·em de mii1isLros pios e officiaes virtuosos ; mas de ho
mens astutos · que com suas sagacidades e ard_ilezas to"" 
mam a porta aos que lhe bam de tratar mais -rerdade. » 
Arraes, Dial. á .. 0 P. 1.8 C. 6. 0 foi. 131 v. 

''Todo o meo cuidado est.á efn Madrid, porque os 
silencios de Lisboa não merecem, nem queretn merecer 
cuítlados. » Vieira, Cm·t. T. 1. C. 116. p. 396. 

,, O .Imperador e Loctos os Prlncipes da Italia inte
rior snm pobrissimos: e as riquezas de Veneza, Ge~ova 
c Florença todas lhes veem .dos seos portos e commer-
cios. »_ lb. T. 2." C. 75, P• 2õõ. · 

- cc Tirarão os cal ices e vasos sagrad~s e applical-os-
ham a suas nefandas embn:aguezes. il Vieir .. Serin. T. 3.~ 
p. t86, col. 2."· 

«Fazem suas tni~sões entre as pobrezas e desampa
?·os, entre os ascos c as miserias da gente mais inculta . I> 
Ibid. r: .&_ .o p. 5 18 , col. 1.a 

Eu sanf Mercurio, senhor 
De muitas sabedorias. 

Gil Vic. Ohr. T. t. '1 p. 1 õi:L 

Devemos aqui notar, como idiotismo peculiar da lin-
·.gua portugueza, que varios nomes que no singular teem 
uma certa c determinada accepção 1 tomai1l outra âiffe
rente elevados, ao plural. -Com elles fôrma ás Yezes 
Vieira um jogo. de palavras que rebaxa grandemente o 
merito de tam abalisado escriptor. -· Nos seguintes tre
ch?s do mesmo Vieira se verão as proprieuade~ â~s re- ·' 
fer1dos nomes. · 

cc Se confiares em homens achareis em Jogar da ver
dade a mentira, em vez da sinceridade enganos, em paga · 
de beneficios ingratidões .... com promessa de bons offi-
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cios maldades, com bandeira de paz guerra, com capa 
de zelo zelos.» Serm. T. 8.0 p. 226 e seg. 

«O soldado com a conversacão e traclo de seo ca
marada não só se mudou, mas c~nverteu de tal sorle. 
que deixando as armas e as armadas, a liberdade e li
berdades da vida se vestiu de um habito religioso.» Id. 
ibid. p. 30i, col. 1.a 

« Se Chrislo vos apparecera na forma e nnsJórmas 
em que, appareceu a esla peccadora ... havíeis de vos 
converler, ou não?» ld. ibid. T. 9. 0 p. 274, co!. t.• 
e 2.a 

«E o peior é, que não só se vê em nós a menini
ce, que é defeito da edade, senão as meninices, que o 
sam do juizo.>> ld. ibid. T. Õ. 0 p. 326, e seg. 

«Alguns ministr.os de S. M. não veem cá buscar nos
so bem, veem buscar nossos bens.» Id. ibid. T. 6.0 p. 
407, col. 2.a 

rc Se quereis a minha graça, e as minhas graças, 
alli as tendes assignadas por mim. >l Id. ibid. T. 7. o p. 
211, co!. 2.a. 

.. 
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CAPITULO X.llt: 

IM MKNEIRA roRQUE FORMA:M O· PLUBA:Il OS NOMilS 
A}'IJBCTIVOS._ 

t23 

· Os nomes. adjectivos formam & plu-ral' do mesmo 'ino
- do que os substantivos. (1) -Devemos,. p.orérn, obser

Yar o seguinte .: · 
Os adjeclh'OS que terminam em ã·o,. formam sempre 

o plural indo buscar a desinencia do accusativo do plural 
dos nomes latinos de que se d~rivam,. a qual seQdo anos 
se contrahe em ãos. -Deste mo.do vão faz v~os de va-; 
r1os, são sãos de sanos, chão- ~2) chãos de planos, etc. 

Os que não teem or i g_~m latina, sem embargo, se
guc.m a· mesma regra, no que assás se· mostra o genio da 
liugua portugueza, que tende a seg-uir as fórmas da la-· 
tina como peculiares suas; v .. gr. ancião faz anciãos, (3) 
cqrlczão. cortezâos, aldeão (4.:) ald'l!ãos, pagão -pagãos, 
temporão tempo1·âos, etc. · · 

Porém os adjectivos., cuJa desineu'Cia ão ,é augmen-' · 
talira, formam sempre o plural em ôes. 

A razão. é porquf sendo· os attgmen!ativos em ão 
compostos de um posibi,•o .. e da desinencia âo, tomada do 
acc·nsaLfro do singular· do -riorne latino flCt?:o, anis, Yae 
buscar a fórma do plural-· deste mesmo nome, que é ões, 
conLrahida d.o accusativo actiôueS:. (Veja-se Q que a esle 
respeiro dizemos nG ar~igo Augmentativos) . · 

(1) Em quo~ i· to:! os.. os._ A·..\-. q•ue escreveram ale o meado 
Ofl sec;nlo n nflo se eoconlrum o-utros pluraes de adJectivos que 
nàu·SI'jam: faci/es, habites, cste:-iles, mobiles, utiles, ft~gaces, (e
licc§ ele. Mas estas fór-m;~s tornaram -se inteiramente obsoletas, 
~ só li .caram simpliccs, duplico&, precoces,· qu.e devcnd·o considc-
• • J -.ar-se como regra, sam., cnmlu u, excepçao. 

(2) Chão caminho. VicJ . . .Monas!:.' T~ f • C. 1r9, p· 2~1. 
(~} Antigamente dizia-se ancicmos, como se lê em Gil Vi-

cente. 'f. 2.• p. 146. · 
(í) ,1\.ldeano se arha em lin;;un;;cm antiga \iu. ltJcLlit. da 

Ac;td . T. 5." p. 4UU. 
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C.\PlT( LO XJ \". 

{}OS CU}!!' ;\,H,\ Tl\ o:-;. 

A li-ng~1a porlugueza não tomou da latina -a <.lcsí
nencia de que esta se serve para a form·ação de scos com
jlarativos. - Esta desinencia é a syllaba or que recebem 
os adjectivos positivos para adquirirem uma significação 
comparativa, como· v. gr. clarior, que significa mais cla
ro em comparaÇão de outro; nob'ilior, mais nobre em 
comparação de outro, etc. - Estes nomes. já pela di!llcul
dade da pronunciação da syllaba breYe, ·já pela idea com
plexa que conleem, não podiam ser acceitos e familiares 
a um. povo barbarisado, como o da Lusitani3 no seculo 
da ti·ansição da língua latina para a vulgar. ( 1) - Eis
aqui com toda a probabilidade a razão porque as fórmas 
dos adjectivos cornparaliYos nos sn.m extranhas, cA.cepto 
em um pequeno numero destes mesmos adjectivos, como: 
mel!tor, peior, 1rutior, menor, superior, inf'erior, antc1·ior, 
]IOSterior, exterior, citerio;:, 1tlte-rior; (2) e ainda alguns · 

(t} Os motivos que iodicâmos sam comprovados pelo que 
ainda hoje observâmos em nossos campouezes que, em vez dL: 
melhor, dizem mais bom; em vez de maior, mais g-rande etc.
Também lllmos o nntigo proverbiu: a ruulber c a cach'orra, a 
que mais cal~ é 'lltais boa,_- que confirma is_to mesmo. . 

(2) Junior, cumparatrvo dejuvcnis, e p~tar c~mparat;vo de 
pri ou depris, (•} foram Lambem usados na mfancra da hn~ua: 
o que se prova pelos segúintes Jogares da versão da acgra du 
S. Bento: 

,, Ca per muvtas vezes noslro Seuhot· demonstra ao junior 
:~ quclho que milhor é." lned. d'Alcob. T. t.• 1~ · 257 c seg. 

"Os anciãos o urrar; os jtmiores amar. ,; lbrd. p. 260. 
« Traspassaulc o maaor, o junio1· s'alcvantc c delhe o lot;o 

de ssccr; ucm ouse o ju.nior sccr se o í.\ el no cncotllmcndur o 
seu ancião., Ihid. p. 2S3. 

,, Porcnt os juniore.~ seus JH·ior cs nurcm, c os ]Jriorcs scn.s 
jtmiorcs amem." íbid. 

(·) Yossu, Etymol L1ng. Lal -
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destes só nos vieram em tempos mais proximos, intro
duzidos pelos bons engenhos, que; levados do glo-rioso 
empenho de cfeação das lettras patrias, foram beber á 
fonte primaria da língua. 

Nossos oomparativ-os, por falta de urna · desinencia 
propria, compõem-se dos positivtls precedidos d:o adver
.bio mais; como mais sabio, mais nobre, mais excellen
te. -E' e:;te o Ünico modo que temos de· ~s formar. 

' '· 
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'i 'cAPITULQ XV. · , I 

DOS SUPI.iiH~.\.1'1 YOS. 

Pat•a :podermos érlll'al'· no co·nlhecimenLo da forma
fcl-0 dos superlativos portuguQzes, {)Umpre que traclemos. 
em ptjméiro Ioga r da maneira porque ·os mesmos se· for-
mam em latim. 

Os superlativos formam-se na língua latina per meio 
· d'a desinencia ~:mus, a, um; postoque antes pareça for
ID!lrem-se~ dest'outra is-simt~.ts, a~ um;- mas, se bem at
tentarmos á composição d~estes nomes conhecercmós que 
proveem de um das casas obliqu.os dos p.ositivos juncto
ao adjectivo, inbus~ a, wn, que q.ue.r dize-r maú profún~ 
do, ulti?no em ord'em ou·em numero; significação que serve 
de completar exactamente a dos superlativas.- Se . por 
exemplo, aos genitivos amantis, felicis, constantis.., ajun
etarmos a mencionada desinencia, formaremos os su·per- • 
!:ativos amantissinws·, felicissimus·, constantisst'mus, corno 
elles rignrosam.eht& sam. -Devemos, porém, addiccio
nar á consoante s- o,u.tra egual, não só p..1ra lhe tirar a 
força de ~. senão para tornar longa a vogal antecedente. 

Para prova de que os superlativos teern a compo, 
sição que acabâmos de explicar, appontaremos muitos des
tes nomes os quaes olara.menle mostram ser formado:; 
dos positivos e do adjectivo t1nus; v. gr. su7J1·emus, as-; 
perrúnus, celeben·imus, ~'ntegerrinuts, pattpen·imus, e ou, 
Lros semclhanles, que se oompõem dos positivos super·, 
asper, celeber, i.nrege1', pauper, e da terminação ·imus. 

Convem agora saber que nossos superlat.ivos for·am 
tomados dos latinos inleirús e complelos, quando a lin
gua portugueza começou a· regularisar as fórmas c a ad
qu iri.r algum po.limc~to .. sahindo do estado de rudeza. em 
que se conservou ate ao seculo xv, (1) e que os supcr-

(·1) Tendo-se formad~ a lio.gua portnguezada co.nupção da 
la.tina, corrupção que expl•ca bem o estado de Jgnorancta e d.e 
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lati vos qu~ o"riginalmente sam portuguezes., os fõrmámos, 
por imitação, dos nossos nomes positivos c da desinencia 
issimo, a, postoque 'nella se comprehenda um incremento 
dos nomes latinos que não pertence á palavra destinada 
a formar os superlativos. . 

Os adjectivos ordinaes que teem a referida desinen
cía imo, a, como decimo, vigecimo, trigrsimo, centesi
mo, etc. eomquanto não incluam a idea de preeminen
cia, que se dá nos outros, sam, com tudo, verdadeiros 
superlatiiVos.- E' preciso não fazer o mais leve Feparo 
para não ver que os nomes 4ecimo, vigesimo, etc. se com
põem dos respeetivos num.eraes e da terminação imo, a; 
querendo, por tanto, dizer: o mais ba.'to, ou primeiro 
.na ordem de · dez, o mflis baxo, ou primeiro na ordem de 
'Vinte, etc. 
· Nossos antigos escriplores, antes que llsassem~;>s das 
terminações issimo, a, suppriam a falta que então havia 
ue superlativos antepondo o adYerbio mui ao adjectivo 
muito ;. v. gr. 

llemaventurado o .barão que teme o Senhor, e os 
seus mandados c.obiça muy muytn. Da Perf. da Vid.Mon .. 
L. 2 o c. 10, p. 31 l. . 

Gerúc . dc· pé mwi mutW sem eont.a. Fcrn. Lopes, 
C.nron .. de D. João 1." P. 1.• C. 11 J . 

. . . . . Sabedor 
~ Que dos nwi muitos ciumc;:; 

:'acc o rntl'Í muito amor. 
. Gil Vic. Obr. T· 3." p .. ~i8. 

barbaridade a q,ue chegou o povo· que a !'atava : vê-se quea ão. 
era passiv'el que esse povo, em tam deploravel estado· de bru
teza, poúesse cou:serva.r, ou servir-se de supel'lativos1 nomes que, 
a111úa hoje we~mo, c:stào f-óra do uso Ja geule rust1ca. 
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CAPITULO XVI. 

DOS AUIT)lfiNTATlVOS. 

Os augmentativas formam-se na língua portugueza 
por meio das desincncias ão, az, aço, eço, iço, oço, ado, 
ada, eclo, ido, io, udo, ade, ame, ume, ario, aria, eiro, . . ' erra, ono. 

Sendo estas dcsinencias palavras mu!Jladas e con
trahidas de outras, é, por certo, dlfllcil decifrar e ·conhe
cer' . quaes as primitivas de que procedem.- Veremos, 
comtudo, se as, podemos inlerJlretar. -A primeira des
trs dcsinencias· vem do nome latin.o actio, anis, o qual 
.entrando na comp·osição de muitos vocabulos lho~ dá for
ça intetisiLiva, como se vê em todos aquelles que, eons
lando de uma raiz commum, leem duas ou lres termina
<.:ôes entre as quaes indica sempre maior intensidade a 
'Jt:C proYem da forma actio, anis. (I) 

· (1 ) E' o que se observa eulrc affcclio c affectus, admoni· -
fio e admonitus, contradictio e contradictum, lusio e lusus, defe
clio e dcfcctus, de{lea;io c deflea;us, dominatio, dominalus e domi
nium, emissio c emissus, cxtinctio e extinctus, fac tio e faclum, i~
ctu·sio c incurS!IS, inflatio, e inflatus etc. 

J. ll. Gaii, ,tractando do valor d'csta cspecie de dcsinenc.ias , 
diz o seguinte: « Ces desinences sont cllcs synonymes't non . 
.iEdificalio si~nifiera raction de hâtir, aJdificium., le resullat de 
rarlion de bitlir, l'edifice; delinilio l'action d'adoucir, delinimcn-

- lum, l"auo ucissemeut même; deliratio, l'action d'exlravaguer, 
cMiramcntu.m , le delire mêmc ; dclcctatio, l'aclion du plaisir, 
llelectamcntum, le plaisir même. » Essàis sur l'ell'ect, le sc"qs, la 
vaiCUJ' des desiucuccs grccqucs, lat1ues cl françaises, etc. P'aris. 
1808, 2.dc Parl. Chap. 2, p. 19 . 

Em porluguez existe a mesma difTercnça entre muitos Yoca
Jmlos, como v. gr. affeição c affecto, dominação e domínio, T'c
fo,·ma.ção e reforma, invenção !l invento, 1·cpulsão e repulsa, per
dição e Jm·da., r·cc?·eaçrlo· c 7'CC1'o·io, co1ilradictão c oontraclicta, 
negociação e negocio. 

E' fora de duvida que lodos os referidos vocabulos 
que _teem a dcsinencia ão denotam acção, augmento ou intensi
dade, a respeito dos outros com que se acham comparados. 
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· A língua pOI'lugueza, que inqueslienavehnenle her
dou o gcníu da latina, como se verá 'num grande nume
ro de propriedades que iremos referindo, conservou a 
idea de intensidade c grandeza á desincncia ão conlra
hida da forma cuia com que muitos nomes latinos pas
sar~m para o portuguez.- Ligada, pois, esta idea á re
ferida desinencia, soformou com ella grande copia devo
eabu·los, que Yeem a ser augmentatiyos a respeito d'aquel
lcs de que se compõem . - D'este modo: de rapaz se fez 
?'apagàv; de vir.ole vir:ocão, de prancha prancltão, de so-
herbó soberftw, de ye·lhaco telhacão . · 

A dcsinencia aço, a, com que tumbem formâmos 
granác numero dé augmentativos, como doctoraço, mas
traço, ri-caço, attrevidaço, peccadoraço, bichaço, ca lora
ç_n, J'ernaça, fumaça, vú~f,aça etc. proYêm CYidcntementc 
da fórma augmenLativa que fccm Yarios nomes latinos, 
COliJO audwx, {uyax, ve: ax, tenax etc. fL1rma que i nu ira 
ter origem no verbo ago, is, e que, ' 'ariando conforn .e 
os casos dos nom8s, fa·z no ~blaLiYo do singulm'- ace, de 

Devemos aqui· Jtdv~rtir que a idca de forca e in!cnsida.de 
traz na turalmcute a de ·grandeza, quantidade e nume1·o; substi-
tuiutlo-se muitas rezes unHtS pelas outras; v. gr. , 

'" Niio duvidaram os proscnt.cs que seri a o · inais outro ge
ncro de verdura co111 que Xarafo costumara res~alar suas in
solcncias, quero dizer {orça de ruocda; ou peças de grande va-

' l1a . , Suuza . Annaes de D. João 3.0 P. 1.• L. 1.° C. 19, 

I ' 

p. 84 . . 
"Não traz (o rio Lima) muita (orca de aguas, que é causa 

de ahr ir" pouco eru foz. Id. Vid . do Are. T. 1. 0 L. 1." C. 26, 
~ p. ~ 1ti8. 

· É tombem nas seguintes locuç-ões: {or!o admiração, forte 
ruarolo ; etc. 

Por outra parte dizemos ~ t:haruur a gt·andes vozes, . em vez 
de chamar.c_om (oTtes, ou intensas rozes; v. gr. · 

"E ellcs co_rllCçararn a chamar grande~ vozes, eamergerom 
sas orelhas per terra.'' Jncdit. d'Alcob. T. 1.0 P· 44. 

Em latiut é o me~mo.- O versículo de que este trecho é 
rcrsão no! - o cowprora: .thclamautcs <~ulctu voce mag1ta conli
nucruut aures suas . Act. Apost. Cap. 7 ,_ L 1:í6 . 
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que os italianos compozeram o augmentativo 'accio, a, os 
hespanboes azo, a, e nós aço, a. (1) -

A desinencia .ai com que tambem formâmos varias. 
augmentativos, como doudaz, ladroa:t, rufianaz, trua
naz etc. indica de um modo claro derivar-se da desinen -· 
.cia augmentativa lalina ax, ou da forma ace que a mes
ma toma nO: ~blativo. da singular, com a qual passaram· 
muitos n.om@s para (i) porluguez, como {a/lace, audace,:· 
pertinace etc. que· depois se converteram em fallaz, au-. 
daz, pertinaz~ 

Ora as terminações augmentaLivas az e aço nãQ po .... 
~l.í!m deix;H~ cle Ler a mesmo or.igcm ; c ~unto. assim: que· 

(f) João de· Barros, a p. 8'7 da..Gram. da ting. P'ortugne
la, dtz que os latinos não trnctaram em suas grammaticas dos 
nomes augmenta.ti.vos por os n-rio lerem.- E' fóra de .d.uvi~la que 

• (:)'S latinos não trctctar&lll dos nome,:;! au-gmeuLali-vos; - lliêl:> a 
faltn q.ue se nota nas grammatiças que esc1·evemm é dos au
ctores, e não da- lingu~. como nos propomos m<>str{lr e é facil 
ue comprehender; pois audax, ac-is é, em duvida, angmenta
Li\'0 de auszts, a, um; verax, acis de verus, a, mn; fallax, acis 
de {âlSIL:J, UJ, Ulll: cu.ra:v. acis de cureus, a, um; sagax, acis · 
de sa,qus, a, um; v'iva:,c, acis de vivus, a, um ; abstinax, ácis de 
abstinens . . enti8; at·r·oa;, ocis tlc ate1·, t'ra:, tntm; fcrox, ocis de. 
fems, a, u-m; e assim outro:; mu·itos ,- e se algun~ ba com es
tas terminaçi>~ que não tenham positivos, de que se queira ti
rar argumento que não sam aup:mentativos, é, certamente, por 
haYerem sido logo formados com signilicação em grão superior 
ou intensiüva; H a qual não é possível desconhecer em lin- , 
guax, que em nossa primitiva linguagem se dizia lingnnz, (··) 
e depois se mudou para linguaraz; -em bibax, beberrão, on 
hebenn ; -e, finalmente em loquax, loquaz, ou falador, que 
um dos maiores pbilologos da antigu,1dade nos diz ser nome au,q.
mentat.itJo; ( ... ) o que prova, sem replica, que a desinencia la
tina ax é iutensitiva, e que d'clla provem o gráo de nugmento 
que tomam os nomes portuguezes. 

(•) Em portugnez temos varios a~tgmentativos a que fal
tam os positivos ; taes sam comilão, fujão, chorào, estirão, can
caço, di~idor, esgarrão, esto1traz, etc. 

(•• ) lnedit. d'Alc:ob. T. 1." p. ~tiS. 
. (--·) Loq•w:r; qui niminm loquilur. Varro, de Liog. l.at. 

Lli.1. 5, p. 61 . 



muitos :no·mes augment:.tivos se formam indistinctamente 
quer com uma quer com outra deslas t€rminações: -" _ 
gr. doudaz ou dcudaço, liJdroaz ou Zadt·oopo, etc. · 
~ Como variação da desinencia aço, temos as que· sa 
lhe seguem eço, 1'ço, oço, que correspondem ás latinas ex, 
ix) ·ox, deriYadn..; da primeira aa;, e com força inlensiti
:va. ( 1) ~ Dicemos que a dcsinencia latina tlX é uma fór
ma que se -d~riva do verbo ago, is. -Com e1Ieito, as-:-

, . si.m como actio, pnis, e actus, us, sam fórmas do men
cionado ,-erbo, a desinencia ax e suus variayões mos
tr·atn :pr-oceder da mesma raiz, ou -mais particularmente 
do -nome -actns, qu~ significa o./pra, 'Jlr&ducção, im1J11.lso, 
nwtúnenlo, donde provem a ide-a d·e extensão, grandeza,' 
altum c inten~itl:ad-e.: significações que se acham todas 
e;x_pr-essa-das fJelas desinencias aç_o, eço, iço, OÇIJ, O que 

. (1 ) ÀS oesineuciaS latinas aa;, ea;, ÍIJJ, 'OIJJ teem força Í'Oteu-
Sll·iva e àugmcotam a signi'fiç;ação não só dos -adjectivos, seuãQ 
tambcm dos ,preprios substantivos: v. gr. 

r.olax, acis. 
Jlmax, acü. 
Cora .. x, aC'i.~. 
E:,nax, uci·s. 

Suspicaw, a eis-. 

1/ni'O·x, a eis. 
J\pi!X, icis. 
Derttt.'x, i eis, 
I e.'Ft.ex, i~:is. 

Ca·rn·i[ex , i.f:'ig, 

llatn(':r , iás. 

Fq1:nix: icis . 
CoxendillJ, i eis. 
VH·ix, ic.i-~. 
Pót-t·ix, ici.~ , 

Cetox ; ocis. 

Adulad·or, q11e li1<ongeia tn.tn'f<t, 

Tenaz, que -retem tnuito. 
Machina de -le,•antar pellos. 
'(Jrande comprador, que desrja -comprar 

tudo. , 
Cosa que mucho sospccha. Nebrissa, Di -

ction. 
Yora'l, comil-ão, CJUe traga tudo. 
Apic-e, poula, curue, ex-LreUJidaJe. 
-Déôtão, peixe que tem muitos deutes. 
O ci111o, o cume, a ponta mais alta dJl 

torre, da arvore, do monte etc. n. fu
racão. redomoinh-o.- Estes dois ulti
mos áenotam ·iuten~idaJe . . 

Algoz, que att{)rruent.a a carne. Denota 
inLens1dade 

Ramo alto, comprido. Augmentativo de 
ramus, i. . 

Abobada, arco levantado. 
A parte mais alta da côxa. 
Veia inchada; i. é. alteroFa. 
Bebedora, que hehe m11-ilo. 
Augment. de ce{er, e~"is, i. c. mui 'ligeiro. 
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CO)lfirma a origem que lhe allribuimos. - Pnra que isto 
se veja com mais clareza passaremos a co mproYa l-o co !ll 

os seguintes exemplos. 

Obra, ]Jrodu.cçâo, impulso, movimenlo. 

C.ulÇA. 

CANNIÇO. 

CAl\NIÇA . 

C.uTiço, a. 

nc cal ·c oes;incncia 1'ça, dcnol.and ó 
obra, 1wodttcção ; i. é. cal aba tida 
t.lo leclo, ou dns paredes da ca"a . 

Rede fei ta de canoas. 

f:a rno produzida pelo ferro ; -i. r. 
feita ou cortada em postas. lt. ac-
çiW de a dilacerar. · 

11 Homens se\Yagcns que não sa
hctü dos ma los senão a mala r. c 
lam cevados na carniça humana 
que a· fazem mui las vezes nos pro
proprios filhos c mulheres,.. Luc. 
T. ~."L & ."C. 7." p. 58: 

Fez Moisés, fez Samucl j~sl a 
Ca?'mça. 

Sá de J.Uir. Eleg. á Morte do 
~rincipe D. João. 

Produzido, gerado de boa casta. 

Fid. Eu hei fnzer por haver 
, Um pagem de boa casta. 

Pag. Cast1'ço sam eu já. que basta 
Se me Deos deixa viYer. 

Gil Vi c. Obr. T. 3. 0 p. 211. 

c< Que atrevida insolcncia a do 
cnhor Horacio a de chamar me-
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retriz a uma filha do Sol ! Sub do
rnina rneretrice. Dado que d u~s fi-. 
Jhas engendrara o Sol, <'Sta.Circe 1 

e a senhora Pasiphae, que foram 
mais cas11'ças que castas. Fi!. Elis. 
Obras Compl. T. 5.• p. 156, 'numa 
not\. 

Tem as virtudes dos fidalgos não 
sni que brandt~ra , quomo frutos 
bem sazonados de planta ur~ t1'ça . 
Arraes, Dia!. 7.° C. G, fol. 2·i4 v. 

Coisa vropria pata 11rorluzir grnil
des chammas ; como csteYas e r~
mos scecos de arvores que ~enem 
para acccn'dcr fornos. 

Prorlu,zide pela chuva. _ 
· Cisternas de agua chove,fiça. 

Tenr. Hin-cr. C. 3." p. t;L 

Feito de colmo. 
Casas colmaças. inedi t. da .-\cad. 

T " o "7" - . . o. p. () i). 

Feito por obra, porindustria, v.'gr. 
arntido- .. Como sübst. parece ser 
corrupção da voz africana fatiche. 

De gallinha e desin. aça, denotan
do producção. - Est.ereo q1.:1P pro- . 
ditZ a gallinba . 

De hastilha c desin. aça. Lasca dt' 
madeira ou de pedra produ;;ida 
pela bala de nrti!heria. lt. ~ednço 
Je bon1~a l ou de granada produ-



P.i.LHIÇO, íl. 

1\JoRTiftl, a. 

.MonmiÇO, a. 

TORNADIÇO, a. 

tENID 

zido pela explosâo tln po1vorn qtH' 

a fez rebentar. 

Feito de palha. . 
Dcsemharcatnos em um Jogar 

de. casas p!Jt/wças. Tenr. llener, 
C. 2. 0 p. to. 

óbradu. j'ei10 de palha . . 
. Choupnna pallâça. Vicira l·Scrm. 

T. '2. 0 p. 210, col. 2.a 

De morte e desin. 1'ço denotando 
mot•irnmto que se rc>pete . ..._Diz
~;e da luz da candea que, fnllando
lhe o azeite, perece morrer, ou 
apagar-se ; depois rcwíYer; logo 
tornar a tlesfallecer j e assim sucw 
cessiYamente. 

Que se move freqHeilletnetlle. _ 
Todas_ as arvores teem uma par

te firme c outra moved1'ça. Vieit'. 
Serm. T. !>. 0 p. 220, co!. 2.n 

Note-se que não dice mpt·ente, 
. senão moved1'ça, por ser nome de
signativo de frequeneia. - Tam
bem temos o proverbio : Pedra 
movediç~ nunca cria bolor. 

-
Que torna, ou gyra em roda mui-
tas vezes, 

E pos-se ante o paraíso do de
leito huu Cherubim, e huã espada 
de fogo tornadiss~; talhante d'am
balas partes. Inetlit.. d' Alcoh. T.

0 
2 .. 

p. 9. 
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Tornacliço se diz tambcm do 
soldado que foge muitas vezes de 
um para outro campo. 

Que se alcanca muitas vezes. Diz
se do cava !lo· que vence um gran
de espaço com os pés, de modo 
que ' 'em tocar a miude nas mãos. 

Que se espan~a frequentemente. It. 
que se espanta mui~o. 

Do mesmo modo fugidú;o, agq.s
tadüw , esquecidiço , açoutadiço , 

. quebmdt'ço ; e assim outros mui
tos que denotam {reque,icia, repe
t2'ção, e trazem já a, idea de gran
dez-a e intensidade. 

Extensão, grandeza, altum, intensidade. 

AGRAÇO. 

Anoaoço. 

11 

De acre e desin. aço, denotando 
intensidade. Uva verde e, por is
so, mui acre. 

Antigamente alvorizo. De alvm· e 
desin. oço, iÇo, ou izo, indicando 
Í'ntensidade. Grande alvura, ou 
pallidez que sobe ao rosto, causa
da por tudo o que pode abalar o 
animo, como repentino temor, es
panto, alegria ele. d'onde a idea 
de sobresalto, ou commóção vehe~ 
nwnte. -. Conslancio diz que se 
deriva do latim for às, fóra de ca
sa, ruo, ere, correr impetuosa
mente, precipitar-se, com o pre· 
fix..9 al por ad latino. Esta etymo• 
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login está no gosto das do pn<l1'C 
..fl:Jccllar em cu.jo Dicc.ioanrio .faz 
grande ·ralla. 

Art\nha de ·pernas mui altas, é, 
'no sent ido figurado, homni11 de 
"PC!' nas nmi 'coinp?'Úhrs. 

vc arado c ilcsín . rrça au gmcnta~ 
qj,·a. Arado grande. · 

~Vrarrde bo'lir, como (Je pcssóas que 
se movem em todos os P.enlido" · 

·que correm, brar~jam, P.C alropc
·lam, etc.- A dcsin. é intensiliYrt . 

De latim caro, carhe e de?in. oço 
•denotando intrnsirlade: i. é carnr. 
··dura, intnmetlida. D)H{lli por imi-
·tação Yf'ill chílmar-Se CftrOÇO O 

-<\ mago da JrucLa-. - Nos oí\-çorcs 
'caroço significa ts•mhem u hymen 
·ou a virgi1ulade da mulher; e .quP
bvar-Íhe o ·carqÇo é o mesmo ÇJUC 

\d en oral-a . 

'·Carro de· rodas :iltas. 

De carllt papel-, e desin. aç-1 incll-
. ··onndo dltum-, ·voh.mne-. 

De p'lum.a, murlado o pl. 'Cill ri1. r 
•desin. aço dcnotamlo alt·ura . - Plu~ 
11wço se di.zia ·antigamente . 

Sem nos emharacarmos com a raiz 
d'esta palavra, q'l~e pode vir do i ta-
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, iiano drizzaTe , levantar, a desiilen
cia porlugueza dei1ola nituia; ele-
4;a.ção. Corda d~ içar; ou leYíH11.ar 
h bandeira ao aito. 

be engrt, at1guio 1 e desin. aço de'" 
notando altura ; i. é altura forma
da de angulos, """"'- E' palavra que 
t ontém uma perfeita definição. 

be ésplnlw. é desin. aço Indi-cando 
ultuTa, ou exten-são. 

De fit111o ·e desin. açâ déhotantio 
· grand-ez a, incens·i'dade. 

Dar 'mostrns de alee;ria cotn a fu
rnaca. e eslroildo da a rti l'heria. tu
ce~a, L a,o c. t -.0 p. 297. 

Escondeu a fumaça os naVios por 
~m espaço largo. -.1. Freire. Cestr. 
L. 3." h." 11L 

De incha , 'vo@abulo ahligo , -que si
gnifica ~obérba : e desín . aço nug

. mentativa. 
((Confesso-me, Senhor, que com 

itféliaco de sanha o meu coracom 
inuitas vezes .fl'oe prenhe, e o ·seu 
parto, Senhor; ou foram desonrradi
ças pala·vras, ou dampnosas ob1·ns. )) 
Opusc. de Fr. João Claro , Jnerlit .. 
d 'A I é o h. T. 1 . " p. I 9 L 

E lrlli1be1ll Vid a Monas!. L 2o C. 
H, p. 40t> . 

Hoje inchaço sigJ}ifica tumor , par 
te· elevada por inflamm:'lção. 
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INTEIRIÇO. 

L~ço. 

1\hss•ço. 

l\fonnAÇA. 

Mo11ouço 

PAl'ELIÇO . 

'GENIO 

lnteiro em toda n ·r;:.c"tensau ou al"" 
:tu1·a. 

De 'li, radica~ de linha, e (Iesin. iço 
·:denotando a1ttwa. Nome de cada um 
dos fios que no tear fica-in postos no 
'alto e .formam -ci> que se chama or
durne. 

'Licos e coldas de seda de côres· 
diversas. Pant. d'Aveir. ltiner. -C. 
-S:J, fof.. 3 Pl . 

. 1\far levantado, macareo. 

'Que tem muita massa, ·e-, por lan'lo, 
rnu,i ta densidade. 

lnstrumento 'tJUé atreita, que morde 
•muito. À (~e si n. é i nlensiti·va. 

Do la't. mors., mortis, morte, e de
sin. oço denotando altura ; i. é. al
tura, ou ete,·a-ção por{:ausa de mor
te ; pois ha-se de saber que no Jo
gar ermo, onde algum homem foi 
assassinado, é costume · formar-se 
uma altura de pedras, ou de terra, 
em cujo cimo se colloca uma cruz 
tosca de páo, vindo assim aquelle 
co moro a servir de moimento. Vid. 
Eluc. de Viterb. na palavra Fieis 
de Deos, onde se acha confirmada 
esta etymologia. 

Papel embrulhado ao a! to, ou for
mando altura. 
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Cam)n,ho, alto,_ q,M dá· passagem 
sobre um p.ant~nó.,.. ' 'a:Lle, etc. . . 
A/t1tra, montão .de-p.edras. - Pe
d?·oço devera eserever~se ; mas o 
u. é enphonico .. 

Bentó Pereira, no Thesouro da 
Ling. Portug ... defin.e Pedrouço : 
ace1·vus lapidUirn ... 

Rabo, ou ponta l"tJoontada do ara
do, onde o la~rad.nr p,0ga para la
vrar .. 

f)e 1·ego e d'esi-n: .. ltQO, indicando 
àltura: i. é rego, ou seio no ves
t,ido1 ap.anhada.s as fraldas ao al'to. 

:De sat·g,o, nome. de- uma planta 
que produz cachos semt:lhantes aos 
de uvas, e dcsin. aço, denotan.do 
aJt;ura,. dilw ;. porque ha-se de sa
ber q_ue esta planta fluctúa ao ci
mo d'-agua,. travada em grandes 
mantas nos mares equatoriaes, on
d'e os portuguezes foram os pri-

. meiros que se aventuraram e d'el
l_a houveram conhecimento. 

Constancio, em seo Dicc. Crit. 
e Etymol. da Ling. Port. diz que 
sargaço vem do allemão see gras, 
herva do mar, tirando, ~ssim, da 
semelhança do nome a origem do 
v oca bulo, e atlribuindo aos extran
geiros a invenção de um nome que 
elles proprios eonfessam pertencer ... 
nos, como vamos ver. 
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1< Le nu)n de .scLTffUS:ie vi'ent de 
cchti que donnerenl aux 'arec::; 
flolans dans la lwule me r, le::i pre
miers ~1a~igateurs espagnols ~l por~ 
tugaj::l qui s'y abandonncrcnt ... , 

Comme la ar.aasse par exce· .. 
lence atoit été appeléc lla·isin drt. 

,.. {·ropique dans quelques anciennos 
~elati 0 n s, elFttccus rnaritimus bac~ 
cij'enJ-S, ou fúcus ra r:emostts pnt: les 
llauhins et pa~ Tourneforl, les·mor
derncs cruret:tt devoir lui imposcr 
Hm nom qui indiquât qu'on avoit 
.1;·emarqué et\ elle des orgaues ,sem~ 
hlab!es a des baíc~, au moins quant . 
à ·Ía forrne. Diction. Clnssiquc u' 
Hist. Nat. par. M;rs. Auduuin,, 
lsid. Bourdon, Ad. Brongn\a'rt et 
~'autres.'- Paris, t 8:2~. 

Temós pcrcon:ido., é quasí esgoHado" a longa scric 
d;e. d;esin.encias cujo. s<m.lido .nos propo~emos demonstrar. 
- Devemos,. pois, concluiT, citando. e fazendo ~pplica
ç.à;Q. das .seguintes p,alav~as de Beau~ée: « Le hasard. p.eut 
presenler quelques ·rauss(:ls analogies isolées: mais un sys
tme CQmpJet ct:ana1ogies, qui s.uit parallelemenl un sys
tem.e. c9rn.plef d 'ülées, ne peu t êtte I 'êll'et du hasard ; c'es~ 
n,écessairement l'êffet et le. sig1.1.e d(:l la verítê'. >> ~ra:mm. 
G 'I' I 5'>0 . . . .en.er. . ·. ~,. ...., .. 

A desinencia aél'o, a· provém do latim actus, a, um, 
partjcipio de ago ,· ú, o'hrar, . fazer, produzir; ou do no
me a;ct:us, 1J..S que signjfica obra, (e.fto (1), prodttc'çüo, 
irn]J'ulso, 'IIWvúrú;nto. de que naluralmenLe se deduz a ~dea 
de extençâo, gra;nd;ez~ e n~mero; idell que é denotada 

(1) Camões, q.uerend:o men.cio.nar Viriato, nome composto . 
de ·vi'f'i ,_ geniLivo de vir, e d<J, ~esiuencia at·us, IJ;!Udadij em 



em mu itos \·ocub ulus que lemo:; com esta tlçs i n~m;ia.
.\igul)s do:; que em latim terminam em atus uos <.Iam já 
a i.d.ea de e.r:lensão, c. grancle~a,, com.p v. .. gr. consulatus, 
&>..l l?.nção. do lcmpo, ou duração da dignidade ooHsular; 
d'eu f.atu·s que tem grandc::i dentes ; barbá tus rtn~ tem. gran, 
de barba; nasaius tllie tehl grande nariz (1),. et~ .. 

Em pol'Lugucz denotando obra, (eito ponl·ucçtio, le
mos : pégatiH , jornada (2), pincelada, pc<lraüa p), mar
melatla, amendoada, cocada, limonada , bochcchada, .ca
chimbada , 1tJrnada, barcadn, ca.m,\tla (!t,) , tolçigada, re~ 
daria (5 ) ~ batelada (6), ninhada ('1-), m~zada ,_ ~raclada, 
v.e1!1acada, arrcciratlé!, rap,azinda, qu)cl,~otf)da,. martinha
da. a brilada, septem brisa da, cl{}. · 

Significando impuJsu, movimento, rt:lea (irllC natural
mente traz a' dcpancada egd]JI!, temos~ . cacheirada, chi-

ado, declara na CXpl'icação u'esl e. nome o s.cntjdp l)<~ 14!C:i1Ua dc
siueucia; 

D'esta o pastor nascet~ que. no s~o nome 
Se ve que de homem forle os feitos LeMe.. 

Lus. C 3.• E. 2 ~. 
(i) He111, qui habct granclém m.cntt~.iam. lJenJo. Per. l'rosod. 
(2) Tanto no sentiOo Je caminho de um d ·~a, como no do 

italiano giomata, e do fraucez jo-urnée, i. é ob.rq, feito de um _ 
dia. 

(3) No mcs.mo dia se viu na crasla. do Convento quanti
dade ~e pedmdct, que lança vam os rhuvciros., que era do La.ma
uho Jc ovos, e por ser Lan~ grossa se 11Uo acabou de desfazer 
senão no fim do seguinte. Souza, Hist. d~;: S. Dom. P. 2.a L. 6.• 
C ~· 0 39" I 1 a . r • v . . p. ;:> , co. . 

(4) No lat. barb. Ca.rmta, i. e. quaulum carro vebi po
test. , Vid. Du Cange. Glossar. ad Scriplores, ele. 

(5) Aos quaes o Rei, barbaro mandou curar com piedade 
liu giua pera com elles, como negaça, colher outra 1;edada de 
gente enganada. Sou;.~a, Annaes de D. João 3. 0 P. t.• L. 4.0 

c. 16, p. 2'i'7. 
(6) Colheu a JU Stiça da ilha de S;mliago uma batelada de 

.treze homens. 11d. inid .. p. 1.a c. 10, p. lf2. 
('!) Volta ~ calhandra a.d~a a ninhada em sustos. Fi I. Elis. · 

Fab .. Je lt~ Foutaiuc, ,f.. ~ • 1rau. 22, p. 1 ~o. Tam!Jem pode ser 
DOille co ll cd ivl:l. · 
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balada, ~ayonnelada, cspadeirada, culillada, crisada (1), 
frechada, cabeçada, dentada (2.). cotoYelada, btifelada ( 3 ), 
foc·inhada, joelhada, narigada ( 4), pedrada, punhalada, 
trombada, patada, guinada, marejad~. empellada (5), ·etc. 

Da idea ~e movúúento provém a de extensiio de es
paço e tem7Jo que se dá nos seguintes~ eirado, silvado, 
fossadu (6), montado, Yallado, estado (7), rei.nado, pa-: 

(t) De cris, espccie. de adaga, vocabulo que tomámos da 
língua malaia, e a que junctámos a desinencia ada denotaudo 
golpe. Vid. Dar. Dec. 3.• L. ti.• C. 1.", P,· 518. . 

(2) Golpe dado com os dentes.- No latim barbáro acbâ
mos dcntata com a mesma significação : cc Lupus ipsi mulieri 
dedit sex dentàtas: '' Miracull S. Zitre. AprH. to. 3 . . p.ag. 525, 
Apud Du Cange. . 

(3) Golpe, ou pancada sobre a huffa, que era a parte do 
capacete, que correspondia á bocca, e por onde se buffava ou 
respirava.- Buffa et Italico buffa, qure est ea pars cass.idis, 
per qnam millitur sp_iritus, vox, ut videtur fon:nata. Dn Cange, 
Glossar.- Fiea, por tanto, daro ~ue a referida palavra é uma 
ouomatopeia que propriamente des1gna bocca. D'aqui bufetada, 
golpe applicado á bo'Céa, ou sobre a face.- Note-se que no laL. 
barb. buffa e bufetada tinham já a accepção de alapa .. 

(4) Pancada com o nariz. It. ant. a porção de tahaco 
que o nariz sorve de uma vez, pitada. Vid. Jornada de Ant. tlc 
Alouquer. Coelho, C. 2.• p. 5.3 : . 

(5) Empurrão, do verbo latino impello, is, ere, impetlir, 
empurrar. 

cc E sacaram os Judeus de meo daquela gente a grandes 
empeladas huu homee que avia nome Ãiexan4re. Inedit. d' Alcob. 
T. 1.• p. 93. 
' (6) Goes, D. João, C. 59, p. 138.- Fossado é propria
mente fosso · extenso, como se deprehende do latim harbaro: 
Fossattun, vallum, fossa: sed ea prresertim, que circa urbium 
mmnia circumducitur •.. 

Vallo immenso, quod dicitur fossatum. Albertus Aquensis. 
lib. 4-. cap-. 30. Apud Du Cange. -

(7) " E deste eno dos homens vieram elles a cahir em 
outro, que é ;>ôr falsos nomes ás coisas, chamando estados ás 
coisas que nunca estão, mas semp.re correm. Chamam estado de 
príncipes, estad~ de nobres, estado de ptebeios. Vocabulo que 
parece que havw de ser desterrado do mundo ... ao menos qu_e 
havia de ser IJe'm iRlcrpretado. Se tudo passa, se nenhuma coi
sa do munt)o está, como se pode propriamente chamar estado?" 
Heit . Pinto, Imag. P. t.• Dia!. 1.~ C. 2.• p. 7. 
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pado, novieiado, leitorado (1), mordomado (2),-facha-
)da, testada, lombada, achada (3), cumiada (i', valia
da (rs,. restolhada (6), boccada (7), fachada, fumarada, 
poeirada. teada (8), pernada (9), amurada, alpend.rada, 
pavezada(tO), anochoada (t1), bancada, papada; beiça-

(1) Souza, Vid. do Arccb. 'f. 1.° C: 4..• p. 3.-j.. 
(2) «Cuidem &PJ i.!l.de que rnzam ham de dar de seu mor

domado ao Padre das comp'1rnhas. » Vid. Monast. f.. 1.° C. 9. 0 

p. 100 
(3) A palavra achada significa planice exttnsa no cttme do 

monte, corTespondendo de algnnr modo ao .vocf,!bulo l'rancez 
plateau. -Compõe-se da raiz chan, apoiando-se na preposição 
a, e da desiu. ada. denotando extensão. -Esta palavra não é 
hoje conhecida, on, pelo menos, vulgar em nosso continente: 
todavia, é portugueza e vulgaríssima nas ilhas dos ·Açores, c 
nas de Cabo Verde, onde tem a mesma si~tnilicação.- Na ilha 
de S. Miguel é bem noloria com o nome de Achadas das Fur
nas a cxtensa .planicie que fica sobranceira ao delicioso valle do 
lllcsmo nome. 

('4) Guardando em _g~eral ladeiriJS ao .Jlli O" sopee aos por
c.os, comyadas aos ccnos ~·~t Consel. e ' í'el . Duarte, C. 
46, p. 1!)8. 

(5) Por entre duas asperas montanhas se faz uma vallada 
escura e espantosa. Pant. d'Aveir. Iliner. C. 56, foi .219. -

(~) Matou-lhe dois elephantes, e nos mouros fez 1·ostolha
da de rorpos mortos. Jlar. Dec: 3 • L. 8.° C. 4.• p. 276. 

(7) Abertura que l'órma a entrada de uma rua. It. a ex
tensão da mesma rua. - E' vocabu lo popularissimo no Alem
tejo. · 

(8) E .por se mostrar particular zeloso das tres leis que · 
havia no mundo, que eram a christan, a JUdaica e a ~tentilica, 
fez uma teada misturando-as todas . Fr . Gaspar de S. Dc1;nard. 
Itiner. C. 20. 

(9) Lá dentro estes dois esteiras se communicam e fazem 
pernadas pela terra. Bar. Dec. 2.• J •. 5.• C. t.o 

(lO) · Ordenaram dos (lavczes que no palanqu~,acharam uma 
forte pavczada. l-eão, Chrou. de Elrei D. Duarte, C. 15. 
. (tl) Scriede arrocho~. estacada. Vid. 1\ls . do Capiti1o Gar

Cia ~tende~ de Vasroncellos, eticripto em 1621 e depositado na 
R. B1IIL da Ajuda. 
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d.a. (t ), crra tl'a (2c), uomc<.v.la, 'U::isoaúa (3), LDatla. (i:), ri
sada, lcm:pontdp. (i5), alvorada, noitada ; hynvemada (6) 7 

cam inhada , bordada (7). 
l."'m,o Yariacão-da dcsinencia !ali na Mus hn na mc::;

ma lingu.a a dcs : etLtm, que denota zJroducçau, grunde.:-tt 
e n·ume1·o, v. gr. o_lire lwn , ulmelwn, vinetum, robore
Lu zn, ]Jopul'útnm, sa licetum , etc. a qual se acha nj}o só 

( 1) lknlo Perei ra no Thes. da Ling. Port. define beiçadcHli
:tcudo : lubitt pronl'inen fict. 

(2) E.sla h.e uu1a a~·a.dr1. 
Que, wi l erro:; ~raz co msigo. 

Gil Vic Obr. T. · 2. 0 ·p. !r."íO. · 
(3) De son~ npoianuo-sc na prep . a, e colll a desiucuci<t 

adct dcuolanvo extensão, prolonga çüo. 
Suspira ra111 cn1 a alteza dn dt~St'jo ~;hco de amor, e em jubi 

lus c c a nlos de louvor l'a 1'<1111 • sal Los e a;sumuclas hordenadas, 
e glorilicaram seu1pre o Se uhor lll il co nsouaucia Je modos e vu .... 
zcs do curnranJ. Vid. i\lonast. L. ~-" C. F, p. 438. 

( 1) Tom segttido., prolongado : 
Suave a leLLI'a, angelica a toada . 

. Cam. Lus. C. 9. 0 E. 30. 
Per!!:untou-lhc se teria lelllbranca da toada do llv muo . Souz. 

llisL. de~ S. Dont :"' Parl. 2 ." L. 1. 0 • C. '16. p. 155 , c"ol. 2. 0 
· 

(i:i) He::;ende, Vit.la Jo In!'. D. Onarte, C. 5 .0 p . '16. 
(ü ) Hynvernada siguifica prolougaç:ão: i. é tempo seguido 

em que dura o hyuverno.- No seguiu le tre~;ho de Fr. Luiz de 
Souza acha -se, porém, denolnudo acto, feito, producção, d'onde 
se ucprcltcnde a iuea de ·ven to, chuva , ele. 

« l'a o arcebispo pera o Mosteiro de San' Salvador Ja Tor
re, que hora c 4uinlâ Jus nossos religiosos, como atrás ll ca 
uicto: ' uavegaudo rio a riba acontecia cubrir-se o ceo de uu
veu:; negras c gro,ssas ~;om ameaças de grande hynve1•nada. » · 
Vid. do Art:. T. 2.? L. /í.Y C. ~8, p. 138. 

(7) Em romance, ou lingua proveuçal eucoutram-se al
guns voeabulos COlll a desin eucia ade, prove·nieu-tc da mesma 
orit;clU, denota udo as referiuas acccpções de obra, feito, mo·ui· 
mento, ex,'&ansclo , c golpe; y. gr. 

B ohadc . 

.:ilgarcu/e. 

(Obra, fcitõ.) Serviço feito com liois . . 
Especie Jc l'orfl que o vassa lo pagava 
ao se nhor. , . 
( .Jluvimenlu, e.vltmiiãu .) Ou llOiliC ara In: 
"' fgc~m, iutur~ão, eutratla llo paiz ini -
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em oliYedo, ulmedo, vinhedo, l'oboredo (1), etc. senão 
aintla em outros vocabulos, já propriame~1te nossos, co
lHo: lagndo, frn gucdo ('i), lapedo, silvedo (3), folguedo, 
l.Jrinq uedo, tJenedG ( 4. L rochedo ( ::>), que denotam acçl7o, 

Bonulade. 
. , 

l'cnnúdo _ 

So ttbctrbu.dc. 

migo para roubar, ? ele~. a~e, der~C)
l<lllUO exte.nsüo . 1. e Corr'l'la.- i\o
t~-:se cfue' Court de Ge!Jelin ufto clcli - / 
ue e:ste nome tal qual proprian1CIIle -é. 
Vid. Monde Primitif, Dict. Etyrnol. de! 
la Laug. Frauc . 
(Movimento.) Corlezia com o h:~ rrctc, ou 
honé. . . 
( Móvimento, golpe . ) De petllte, ferra ti u r<l, 
c des. adt: ; i. é patada, c·oit:e. 
(Golpe.) Ue sous, dcbaxo, barbe bari.Ja, 
c dc:s. adc; i. é puuhada dcbaxo tia 
uarba. 

J. l:l. -Gail pretende que a desiuencia franceza ·ade que é a 
111esma que a purtu~ue1.a ada, venha do grego aç, w~oç, cujo 

. primillivo . é a~ç. cx&ç .; o que não só c:~r·ece de todo fundamen 
to, seqão que !Jassando a explicar varios vocabultls que tee111 _a 
referida desincnl'ia uão cou~egue determinar-lhes a verdacicira 
significação, achando -se particubmuente embaraç:.HJO com o 
nome saladc, para c:qja ex!Jlica~ão recorre a troca de lcllras, 
e a outros meios que nada teem de naturaes.- Salada é !JI'U- . 
priamentc a comida (cita, mechida, ou adubada r.om sal.- \. 
pal<tna italiana insatata apprcsenlíl iuelpor esta signilic:.rão. Vid. 
Essais sur l'eiJ~t des desinences grecques, lalioe.s, françaises, 
par J. n. Guil. Paris, -1808. · 

. (1} Roboredo, por mata' de carvalhos, é vocilhlllo popula-
ri:ssimo em Tl'as os-1\lontes. 

(2} Trepátuos alcantis de agro fmg·lledo. 
Franc. Man. Os Martyr. L. tt, p. 28, v. 13. 

E diz em ríota: ~ l''ragas amiudadas e a~ras de subir. 
(3) Elle ouve a voz da pomba no sUvedo. 

Id. ibid. L. 11?, p. t5u. 
(4.) 1\Iuil<l pedra g?·ossa, l!Uasi vencdo~. Bar. Dec. 3 .. • L. 

,p c. !J. 0 p. 484. -
(5} Recolhifllenlo cercado de ruchcdio coruo ilhulc:i, no 

qual podell] estar crucu ate seis ua\'io:s pcquenot:i. Paul. d'. A
veir. ftiucr. C. 16, fol. 5. 

' . 
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extertstio, [/'·andíeza e· numero.~ Os. d·ois ultimos·- pe:
nedo e rocha<llO:,-. sam. inq.uestionavelmente a.ugmenta ... 
tivos. (1) 

Temos em segu·id.a a desinencia lahna itus denor 
tando extt,nsão, prukmçt~ção. e intenstdade (2), e a per
tugueza ido que se· aooa em vari(}s ''ocabulos, como bl'a
zido, hufido,. sarr1d'~t, estrupido 1 a-larido (3 ),. latido,. mu-

(t) De.vemos OLqui mencionar, como correspond'ente a es
ta, a desiu. antiga ego, que gJostra claramente proceder do 
verbo latino-ago, is, denotando egnalmente obra, feito, pro
ducf!ão·, movim.ento,: extensão, grandeza e numero: - Por .brev.i.- . 
dade só. a.ppon.taremos os seguintes v.ocabulos :. 

llf essiadcgo ..•. 

· Achadego. 

FumadegfJ., 

Palaccgo. 
T'inhadcgo. .. 

Lavego, ou Lavrego, .. 
A.voengo.. · 

tOO.ra, feito.) Arraes,. Dia!. 2.° C. 6'.0 

foi. 51 c C. 12, foi. 62. 
( Pruducçâo.) Certo direito real. Inedit. 
da Acad. T. 5.0 p. 596.-Na B. La-
tiDid·. se dizia reletum, onde appareoe 
a desin·. etum. Vid. Educ. · 
(Pr:oduccã·a ) O premio que se da\l<t , , 
pela. coi.sa perdida que se achava. 
( p,·oducção . ) Tributo que ao directo. 
senhorio pagava cada fogo. 
Çllfovimento.} Que· frequenta o pala cio. 
(Extenção . ) Vinha extensa, ou extell-
são de v iuhas. , . 
(GrandezOJ.) Arado grande..: 
(Nilmevo .) Serie de avós. -Avoego de
vera escrever-se; mas o n é euphonico. 

Ciosos da fidalguia, pobres de avoçn
. go .. J. Ferr. Aulegr •.. fol. 125 v •. 

'~,.''-',. ~~·7 ---. 

(2) Barritus" berro. d() elephantll, e tambem o clamor ou 
brado dos soldados romanos ao entrarem na peleja : gannitus 
gannido; vagitus vagido; grunnitus grunhido, etc. 

(3) Vozaria dos mouros ao enlrareru na batalha. Fr. João 
de Souza, nos vestígios da Liug. Arabica, diz que este voca
bulo vem do arabe alariro, o que nos úão parece pro-vavel; an
tes julgfunos ser formado elo unme llllá, 4ue os mouros invo
cavam ao romper da peleja, corno os nossos ~ de San' Thiago.-
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gido ,- tütrido, ruído , rugido, .soido, vagido, grasnido, cs~ 
talido, ronquido, etc. (1~ 

, .Da. desimmcia i-do, ot( igo, lllidida a consoante, veiu· 
-i o (2 ), q-ue denota c9mo o seo radical, ac~·ão, produc
ção, e movimento, d ~onde .provém a idea de extensão, que 
-traz a de collecção e numero. 

A des~néncia i-o ~p.presenta .a idea de acçã,o ~m 

Alarido, explicado segundo o grniQ da lingna., é o 6rito de AI· 
lá repetido e prolonç;ado, ·sendo, ,a\l'ás, 1uma ·perfeita ·onomat'Opeia. 
- Dluteau dá, .(}e ;ilgum modo, uma ·explicação .-analoga; eDu-ar· 
te Nunes, incluindo este ·nome no numel'o dos que i)S portu
guezes teem seos nativos, ·corrobora ainda nossa '6pi'DiàB, porque 
entende, que o referido ·nome t~os '<Dão vei·u ido ambe. 

{1) Cumpre lambem ,aq'lli menc>iooa'l' a desin. antiga igo, 
-correspond-ente a esta, e' na qual -a.pparece a fónua do ' 'erbo 
latino fl.go, is, com todas as sign·i·lkaç-õcs flUe já d'ellc lemos da
d~. - _Os seguintes vocabuk>s 'bastarão para exemplo. 

lJJ ordomadigo. 

Terradigo : 

Portadigo. 

llospedadigo . 

(Obra, feito.) A gerencia do mordomo. 
loedit. d' Alcob. P t.o p. 284. 
(Producção.) llenda, ou pensão que se 
pagava por cultivar e viver em terra 
:1lhea. Vid. Eluc. 
(Producção.) Tributo que se pagava das 
fazendas que e1.1travam pelas portas de 
uma cidade. 
(Duração.) Teinpo durante o qual al
guem é hespede, ou está hospedado. 
- «No tempo do ospedadigo . Inedit. 
d'Aicob. T. 1." p. 280 c seg . 

. (2) Pode servir de prova o nome antigo m1-1lherigo, cutia 
desmencia· provém do lat. ago, is, e que se acha convertida em 
mul11erío, denotando collecção. 
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feitio (1 ), mnorio , lnnadio (2) , plnnlio, ousío (1), se
nhorio (1), pnstio, ele. 

DeexteliS'fio, que dá lnmbr.m adeg?'n.ndeza, nos snh
slnntiYos brnzio Ci), halrlio , baxio, pousio (6), corropio, 
poderio (7), e nos seguintes adjeetiyos que podem con-

(1) P-oueo tempo .d~poís ,. ~o Elrci de Fez eorrer a t.1ogere 
fl i1 villa, 6 se111 fav.er maior feitio que tomar-nos uma atalaia. 
r. matar outra, se recolheu.- Souza, Annacs de D. João 3.U P, 
1! L 2." C. 18, p. 18~ . 

. E foi fazendo seu officio com t1 mesmo estylo de pregações 
e rsu~ol<1s c todo o mais trabalho e feitios que era · costtimado. 
Jd. N1d. do Arceb. T. Q 0 J". fi. .• C. 18, p. 9:2. ,. 

(2) Costúme he depois de dia de març~ adeante da besta 
qne andai' no lauadio darem · dons quarleis de diia de pam hu 
HIH..larem. Jncdit, da Acad. 'f 5 ." p. 510. 

(3) Assy r •. roTll estas cousas crecendo,poncb c o~c • e as 
f!entcs lOlllattdo ,ous'!)o de seguyt· aqnella cari· ra. wr. Chron , 
do Descohr. c Conq de Gniné, c. 11. p 99. 

(í) Pat•a verdes minha ohediencia, e o senhorio que em 
mym tendes. J. Ferr. Aulegt·. foi. fi.O. 

Se lhe damos consentimento, então tomam sobre nós senho-
rio. Vid . . 1\lonast. L. t.• C. ~."· p. 63, · 

Conselhonsse llohoam oom úS mancebos~ c el_~.s . dysserom
lhe que falasse ao oboo com senhorio. lnedit: ~1tob. T. 3.• 

. p. 23. . 
(5) O mesmo que brazido: 

Como ardendo em gran brazio 
De fog'ueira. · 

. Gil Vicente, úbr-. T. 1.• p 260. 
'{6) 'Herdades dos n~enores nom se cullivão e jazem. em 

pou!:ios. Orden. A IT o ns. 
(7) Grand~ poder, como bem se deprehende dos seguintes 

trechos: 
Tu certo 'te assenhoreas do poderio do tnar e abrandas ho 

movimento da::s sua.., tqmpestades. Vid. Monast. L. t.• C. H, 
p. 119. . 

Num ha hy pndel'io sohre a leri·a que sya éomparado a elle, 
o qual foy feyto pera no1n tem er . Ibid. L 2.• C. 8.'' p. 348. 

J,eão coroado no throno espantoso das. aguas do mar, as
sentado por poderio in crci\'cl no assopro de todos os ventos. Fcrn. 
Mend. Peregt• T. 1.• C. f3, p. &~ . · 

. O Deos que vil'e rein:tndo por poderio c mage~tade supre
ma. lhib. c. 21, p. í 4. 
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f,iJera r-se cdmo augmcntativos: doentio, GC'J t-rr.rlio , ou 
cerrediço, ·ern1dio, prestaclio, luzidio, fugidio . (I), ou fu'"' 
rugidiço, sombrio, tardio, Yadio ,. sadio, arrrdio, Ya-. 

·Zio, ele. (2) 
- Depois destas desincncias H'm a latina ttlus -(3-), a 

·que correspondc 'a ·JjOrLuguc~a u.do ·que .en·lPa ·An compo .. 
·s!ç.ão de ·yarios adjectivos. . ' 

Signifiéando coisa que obt·a, faz , CXt'7'Ce etc . .l·c-m0s 
:n belfwdo· (~ ~ _I i·i1guarudo·, ele. . . 

. Cam a idéa de extensão e gran(Jez:a, C]UC n ·lin.g.aa 
;tende pfiHcipalmcnle a dar a esta desinencia, ·lemos ·os 

(1) .Scr'ás vagabundo e fugidio. ·Ined. d'Alcoh. T.· ~- · p. 
10. -It. Vid. 1\Ionast. L. 1.•, c. 2.• r 28 , e c. 1·2, p. ~ :!8. 

(2) A prova de que todos estes adjecti'vos sam .cwgmenta · 
tiuos on intcnsiti.vos, é qu e d'ellcs se 11üo ·pode ftWill (lr . UI!! só 

a u,qmérit.atl'ro ,, ao passo que ·a 111'uitos dos 91C"SIII O'S se acham os 
positivos; como a tardio ta.,.·clo, a sadio são •• a ''a<;io vão, a doen-
·tio dol!itte, etc. . 

~ (3) Com ·tSIIa ' formaram :crs romanos ·àstutzts, C<o,·nnllis, 
'hirs1ttos_, na.mtus, ·e ·on tros que . pela li la ior ' p<it : u~ · tfe'nu llllll ym11 -
'deza 'e intensidade. 

. (4) Constancio, em seo .picc. Crit. c Etymol. pa ralnl'l'a 
··abelhudo di:n:jlle a des. udo vem do lal. · utor ; 11.fi , nsar. ' Nr.~ le 

· ca~o cabeçudo · fora o fJllC ·usn de ·caheça., mcmbnulo , o que u:-a 
• de membros . ....:..;os la'Lmos LC CIIl tamllcm nasutu11; será, pm v ~ n. 

·tnra o quc ·usa de nariz? - Jn se vê fJllC o A. recorrru n estas 
etymologias cerehdnas por Ler ·ignorado, r.otllo constantemente 
moslt'a, o genio da 'linguar, c a•'formnção dos voca 'blllo~. con1 a 
qttal só 'üma ou outro vez a'LLiJül por acaso. - ·A dcs. u.lus teru 
as mesmas accepções que ·ah,s da qual não é mais do (lue rrn1a 
varinção. "'-- Abelhudb 'é , portanto, o que o·hra co n1o abelha ; i. é 
·que toca e meche em tudo, ~ semelhança da abelha, ·que pousa 

. ·e toca em to'dns as lloH~s . (··) - •Passa depois a des·. Udo a tleno
;tar e'xten.sâo e g1·o.ndeza, do mesmo modo que a des. ado : O ri
T:io antigo-11do nem llziudo-<tenota assás que Psla paln\'l'a rfJni
Yale n um lermo de gronde;;o, qu e ncssus a•nt.i.gos conh eciam 
perfei talllen t.e. 

(•) "Dizemos abelhÚdo o que nnda a')'>pressado em alp;uma 
coisa, tomada a melnphora das abelhas quando andam em la
vor. Dua rte Nunes, Orig. dil Ling. Jlort,Jg. p. 56 . 

r·· 
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segu i.ntes : barbudo, façudo, bochechlldo, beiçúdo .(f), ea
belludo, dentudo, pançudo, narigudo, carrancudo, mem
brudo, espadaúdo (2), carnudo, coraçudo (3), graú
do, etc. 

A de..s. ade provém dos nomes latinos da a·:a decli
nação acabados em a·s, como bonitas-, pietas, que fazem 
no ablativo do singular bonitate, pietate. -

Esta desiríencia procede da raiz ago, is, ou do no
me a.ctus.- P~ra d"isto nos certificarmos basta notar que 
os nomes da a.a declinação que terminam em ds tomam 
no genitivo._, dativo e ablativQ do plural ·as fórmas atu.m, 
e atibus, em que claramente apparece a raiz que lhe in
dicâmos. 

Cunsequenlemente, bondade, significa ~cto, produc
ção do que é ·bom: piedade acto, producção do que é 
pio; e só por extensão é que vem a denotar qualidade. 

Assim, quando em linguagem verriacul~ dizemo~ a 
novidade para significar a producçlio de novp anno, 
'nesta palavra exprimimos exactamente a idea que que
remos. 

Do mesmos modo saudade, que antigamente se di
zia soidade vem du nome só e ·cta desinencia ade deno
tando acto, prod·ucção: i'. é pensamentos. lembran(ilas, 
magoas, desejo do que se acha só, ou separado da patria, 
dos ami'gos, da esposa, etc. 

Com tudo, uma grande parte dos nomes que teem 
esta desinencia, tornam a accepç.ão de qualidade. v. gr. 

«·Era grandissimamente amado do seo povo pela 
' 1·ealirlade e brandura da 'sua condicão e natureza. » 

Fern. Mend. Peregr. T. 2. ° C. 1t3, _ p. 109. 
• Mortos se dizem tambem em Direito os dep.o.r-ta- -

(1) Pant. de A.veir. lliner. C. 91, foi. S26 v. 
(2) Platão assim coguominado, por ser largo de ho.mbros, 

ou espadaúdo. Man. Bem. Nov. Flor. T. 3. 0 p. 375. 
(3) Gil Vi c. Obre. T, 1." ~ · 169. · 
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duS: uu d•,gredauos , pdrquc penlt'lll <i cit•1'lidade, ou li
· lH:rrfade. >J l\lan. llcrn. No r . Flor . T. :L n p. 46·1. (1) 

Provindo a dcsinencia ade da mesma raiz que ado , 
u, tem , como e. la , a accepçJo de er eto , obra , producçào , 
ll ' ot_HJc lhe Ycm a de extrmsilu, auguwnto e grande:a. 

Com a idea de aclo , ob·m , JWOc!I~cçüu , temos os se
guintes nomes , dos q unes al guns tomam a acc.cpção ele 
lj!l(( 1 idade e estadu : · · 

Amizade, fcli cidat.lc , anxicdade , capacidadc (2), mcn
sali_dade , trmpcst:1ur f :3 ;, r.nJamid:Hlr. (i ), gcnliJicladc U)), 

(1) Devemos aqui uotar que tanto em latim como em por
tuguez se pode algumas vezes toruar a qualidade pelo subjeito , 
ou individuo que possue _essa mesma quali~ade. - O srguiutl' 
~~ xemplo é de um dos maiores mestres d.a l1ngua : 

(( Qnando começava a estudar a sagrada theologia, sncce
deu celei.Jrar-se capitulo provincial .em Guimarães no anuo de 
1532. E foi mandado a elle por uma das maiores habilMades 
da ordem para defender umas conclusões de logicn. " 

' Yid. do Are. T. 1 .• L . 1'. " C. 4 .0 in princ . 

. J a se vê que dizermos notctb'ilidadcs por pessoas nota v eis 
como está hoje em voga, c se adoptou do l'rancez notab'ilift!s . 
nfío e contrario ao genio da lingua . 

(2) Qualidade, ou propriedade Je tomar, ou Je reeeher. 
« Deixou o padre Francisco a gente de Moro na ca71acidade 

ele nossa sancta fé. >> I~uc. T. 2 .• L. 4.• C. 10, p. 8G e seg. 
(3) Propriamente acto, obra, producção do tewpo ; pelo 

que em latim lempestas serena, quer dizer: tempo -creno , bo 
nançoso. - Frequcotciuente se toma em rnno sentido; d'ondP 
rem a idea de borrasca, procella, tormentn , ·com que exclusiva
mente passou para o portuguez. 

(li·) De calamus , canna de trigo , e dcs. adc, denotando 
woduc!'ão; propriauicote destruição das cearas protlu;;ida i.lo 
bicho, tuangt:a, fenugem, ou de outra qualquer iufermidade; - ' 
d'aqui por extensão: desastre, inl'ortunio, mal geral. 

(5) fi) lat. harb. gentiles, i. e. Íd0{01'Ulll CIÜfores, C dC:-i. 
ade, denotando obra, 1JI'tJduc!:lio, po1·exemplo: 

(c Sabida é a l'ahula, ou a historia de Adonis, e as. rfcnt-il-i 
dades que nasceram de sua gentileza . " Vicir. Senp . T. o.u 
JL 107 col. 1 .• 

12 
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nuelidadc, docilidade, deidade ( I), LranquiÍidatle, genc-=
rosidadc, fatalidade, heroicidade, etc. (~) 

A idea de 1wodu.cção dá a de extensão, augmento e 
g·rnndeza qne teem os seguintes : 

Ed.ade , cterniJade , longevidade, profundidade, im
mensidade, infinidade, sum idade, no·vidade (3), mous
Lruosi<.lade, obesidadê, festividade , solemnitlade, sump
tuosidade, prcci'osidade, etc. (4) 

A desinencia ame, que por -rariaç~o, dá tambem 
nme, vem do nome latino agmen, como adcanle diremos, 
quando lrnctnrmos dos collectivos. -Significa Te~tn1..ãn , 
n,qg-regação ; por isso umas vBzes dcnoLadn grandeza, a?tg
mento , e iutensúla.de,. e outras collecção c 1111'1T1eru. 

(i) Qualidade de Deos: 

!!: o Dcos, qne foi 'nnm tempo corpo humano, 
E por virtude de herva poderosa 
Foi convertido em peixe , e d'este damno 
Lhe resultou deidade gloriosa, 
Inda vinha <:horaudo o feio engano . 

Ca nl. Lus. C 6. 0 E. 24. 

(2) Em latim é a mesmo; v. gr. falsita s, atis, a acçfl, 
ou a obra do falso; ce{eritas atis, a acção, ou o movimento do li
geiro; cupiditas, alis, oaclo, ou a vontade do cubiçoso, i. e. cu
hiça; pe1·nicitas; atis, a acção ou o movimento das pemas, i. e. 
ve locidade; vanitas, alis, o aclo e a qualidade do Yão, etc. 

( 3) Das novas do Norte Lerá v. ex. a nessa corte mais fre.s
cas e certas noticias. As de Levante promeltem grandes novi
dades, porque os apparatos do Turco, assim da terra, como ma
rítimos, sam formidaveis. Vieir. Cartas, T. 1/' C 8ti, p. 320. 

Um padre de auctoridade que isto me escreveu, accres
centa nma nova, ou novidade que não di7. com isto . ltl. ibirl. 
T. 2 .° C. 6.• p. 59. 

(4) Em latim é o mesmo; v. gr . olivitas, atis, grande 
abu ndancia de azeitonas; Cl!tas, alis, 'cdadc, duração, vida; revi
tas, atis, muita cdadc; capacitas, atis, grande exlensão; vastitas, 
ntis, excessiva- gra ndeza, ga.1·rulifas, atis, loquacidade ex'Cessiva; 
obesitas, atis, extrema gordura; oper·ositas, atis, grande traba
lho ; opimitas, atis , abundanc ia , fartura, grandes riquezas; pri
mas , atis, o fJUC é principal na cidade ; sacie/as, atis, sacieda
dr, l'artnrn, ele . 
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Os vocabulo.' em que denota grandeza, ctugmenlo «' 
I-ntensidade sam: gravame, ' 'exame, carregurne, cinmc 
(de cw ·e des. wne), negrume, pcsume (1 ), pesadun1e, 
queixume, tapume, chorume, ele. 

A desinencia porLugueza m·io. a, fói tomada da la
tilla arius, ·a, wn, que, do mesmo modo que o infi ni to 
dos Yerbos da pri meira conjugação, parece fo rmar-se dn 
ra iz aro, ns ( 2), que rigorosamcn te significa lavrar a. 
len·a, <.!'onde \·em a idea de obra, e:cercicio, movimento , 
que dá a de Cl'eação, p1·odncção, manutenção , bem como 
a de 1'epet·ição, extensão, qrandeza, e intensidade.· 

Com a sign ificação 'de obra . exqrcicio, m.ovimr'nto . 
treação, producção, nwnwenção, lemo:s: 

Aviaria, avario, fadaria, exemplario (3), campana
rio, sancluario, voluntario, operaria, mercenario , celi·
bal.ario, tribu l.ario, thuribulario (4), etc. 

E com a mesma desinencia na terminação feminina, 
que pronunciamos com o i longo : 
. Sabedoria, trapaçaria , ,-elhaearia , bisonharia , galho~ 
faria rid icnlaria, etc. · · 

(1) Grande peso, v. gr . 
E dizia que o altar quebrara polo pesu.me do que poy

nham sobr'el. Ined. d'Alc.ob. T. 3. 0 p. 26. 
(2) Mr. Le Mare, tractando das terminações aris, arius, n , 

diz : jlfedicus oculads, ou ocularius ; Celse, medi cin oculiste , 
ou que se exerce sur les yeux, com me si aris, a1·ius veuait de 
aro, je travaille, j'exerce, je laboure.- Par extensioo, on a si
gnifié, par cette finale, toutes sortes d'occupaLions, d'emplois, 
de fonction . Cours Pratiq. et Theor. de Lang. Lat. ou Methode 
Prénotionelle. - Paris. 3 .me Ed. p. 34 et suiv . 

(3) Que man tém ou conserva '> exemplo: 
Copioso ea;emplario para a gente. Caro. Sonet. TV. Jloje di -

zemos .ea;emplat· : . 
. 1\las á vista do exemplo do seo martyrio, e muito_ maiR 
a ,vista do seo ea;empla1· no Presepio, que me posso eu d1zer a 
mnn, e aos que me ouv~m? Vieira . Serro. T. 1!í, p. 87, co I. 1. • 

(4·) Em lawn a desinencia a1·iu~ tem as mesmas acccprõcs: 
v. gr. opera1'ius, stat-ual'ius, furna ·l"irtS , gallina7'iiiS , aq1ta1'ius , 
Perua riu:;. e/r. 
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Os .cguintes coll lecl rr a id<•a dr repetiçãll, t':r·te,-,são . 
r;rrt ~tde:: n, e ·intens·idade: 

Frnscariu, fornicario·, perdulario , ·usurario, falsario . 
cursario, sanguinario, - grangearia, lisongcaria , pescaria . 
montaria, grilaria (extensão e 1·epet1'ção), cafraria (ex
teHsão c mouero), fnHllaria. ealmaria, honraria 1 eorrer ia , 
algozaria, judiaria, etc. (1 ) 

_Todos estes nomes teem força augrnentativa, e al
guns iteratita , ou úztensitira, pelo ·que não f. pos-ÍYPI 
formar tl'clles augrncntatiYos . 

A lingua portugueza tende a mudar a dcsinencia la
tina arú1 , a em riro, eii·a, como vemos em adversario , 
contrario , operario, que o' ntlgo ainda hoje pronuncia 
aclversairo, contrairo, operaú·o, invertendo a logal 1. e 
a con .. oante 1· , d'onde facilmente se fôrma ei-ro p-ela troc:.t 
mui usual do a rm e.- Assim de ra/darútm, ou do abla
tiYo caldan'o, se fomlOu caldaú·o, e depois calde)ro :
Je 7J01'Ca?'·io , se fez porcairo , c porqneiro : -de capta
n'o se fez. caprairo e depois cabreiro, pela troca do Jl 
em b, ele. 

Conheeida e Ytdgarisada esta terminação como ue
signa!iYa de coisa que nb·ra, (a:z,pro1lu z, mantém, etc. se 
formou com ella um numero infinito de yocabulos que 
Yieram enriquecer a língua.- Alguns ficaram con!:er
nndo a desinencia latina an:o, consitlcratla a porlugue
za eiro como indica Ih a de nercicio ou emprego menos 
nobre ; excepto em consellteiro, caralleiro, e em poueos 
mais.- Erangclisteuo ( ~) , que se dizia nos primeiros 
~ec ulos da monarchia, foi mudado em evangelista. 

Com a desincncia eira, a, denotando coisa que obnL, 
exerce, move, produz, mantem, cria, etc. lemos: 

(1) Em latim é o mesm-a: paleaTia, papada do boi; ligt~a
dam, méda de lenha; palca?'ium, moule de palha, palheiro; 
vitia1·ium, viveiro ou collccção de vidcs, i. c. bacclada, etc . 

(2 ) Enlrill'om rn casa de Fclipo o l!.'vangeli'isteiro. que 
era tlos :o;rle cl iacono , e pou~at·ont <'Oill cl. Inedit. d'Alcoh . T. 1.• 
p. 9!) . 
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Caldeireiro , chapeleiro , funileiro tintureiro , bar
queiro, c.ocheiro , aguadciro, [!Y.Jrqueiro, ga llinheiro, fei 
ticeiro, agreiro (ele agPJ·, gri, campo, e·des. eira, i. ó . 
coi ·a produzida ou creada no campo, como palhinha , etc . 
que entra pelos olhos), fogareiro, pesqueiro , celleiro, li
moeii'O, pccegueiro, jasmineiro, craveiro, canteiru (do 
lat. plantariu.m), pedreira, cidrcirn, figueira , videira, lllllO 

reira roseira, golteira, torneira , (torno· que mantem o 
liltUido), dedeira, (coisa que manlem ou defende o dedo ), 
cabclleira (o bra de cabello), cabeceira rodcira , despe n-
·cira , etc. 

A mesma det5inencia passa a Jenotar rcpeliçãu , ex
lenrão, grande·za e illtensidnde nos seguintes : 

Esteira, (de mst1wrinm, composto de restas, maré, 
·c d.es . .jli'Úts, indicando rCIJeliç.ão prolongação, i. é bra
ço de mar _creado, mauLido pela maré), agu~wciro, ne
voe iro , luzeiro ( t ).-caminheiro, meiguiceiro (2) , verda
deiro , crreiro f3), altaneiro justiceiro p), zombeteiro , 

(1) G'rande luz: 
Padres antigos, luzeiros da cgrcja etc Christo. A rraes , Dia! 6. o 

C. 13, fot. 2~2 v. 
(2) Que está sempre a fazer meiguices : 
Gente mcigzâceira sempre é falsa . J. Fen:- Aulcgr. fui. Jti r . 

(3) Que erra continuamente: 

Que mco gado tam er·re·iro, 
Que sempre o verás andar 
D'nm peccar -noutro peccar, 
De captiveiro em capliveiro. 

Gil Vic. Obr . T. 1. 0 p. 3~6. 

!4) Que faz ricrorosa JUStiça; que nunca falta a ella. 
O seguinte trecho m~stra a dill'erença que vae de justo a jus
ticeiro : 
. Entre o justo c o jtuticciro ha csla d1fl'crença : ambos_ cás-
~lgam ; mas o justo castiga c peza-lhe; o justiceiro casl1<;a e 
lolga. O justo casli"a· por justiça, o }usticeiro por mchual)ão . 
O juslo com mais vo

0
ntadc absolve que condemua; o ju sticeúu 

co m. mais vontade co udemua r1 uc absolrc. Vieint ; Senu. T. 15, 
p. 137, col. 1 .• 
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traiçoeiro,- cachoeira, cun11emt , ribanceira, fronteira , 
cordilheira, testeira, lareira, fogueira, mouleira, lama
ceira, sangueira ( t), papeira, faceira, eachaceira, con
Leira (de conto e des. eira denotando extensão), bura
queira, ventaneira, poeira, traballieira, choradeira, in
ferneira, costumeira, somneira, pasmaceira, etc. ('2) 

(1) Ao redor do 'idolo dos Accaronitas havia taes enxa
- mes dellas (moscas) por causa da sangueira dos sacrificios, que 

por esta causa chamaram os hebreos áquelle ídolo Beelzebub. 
Man. Bern. Nov. Flor. T. 2. 0 p. 26. 

(2) Como se vé em todos estes vocabulos, a desineneia 
eiro, a, tem força intensitiva: dá-se. porém, uma differença en
tre esta e a desinencia or, com a qual passâmos a confrontai -a 
para que em tudo se conheça o genio da língua.- A primeira 
denota a pessoa ou coisa que por officio, habito; ou costume, exer
ce ou faz aquillo que é designado nas raizes dos vocabulos : -
a segunda a pessoa que por genio, índole, ou vocação faz aquillo 
que indicam as mencionadas raizes. 

Ao passo que fizermos a confrontação dos nomes que teem 
estas duas desinencias, havemos tambem de fazel-a com os que 
terminam em ante, que sam ordinariamente adjectivos forma
dos dos particípios activos do presente dos verbos da primeira 
conJugação, e que podem considerar-se como positivos a res
peito dos outros . 

Amador. 

Amante. 

Caçadeiro , a. 

Caçador. 

O que ama por genio e propensão ; 
que ama sempre e por gosto.·_ Di~
se que um homem é amante de uma 
mulher, e amado1· das bellas artes, da 
pintu~a, dos livros etc. 

Que ama acLualmeuLe; que obra por 
e11'eito de amor. 

A desinencia em eiro qera uma 1111 
propriedade.' 

Que tem emprego na caça; mas não o 
geuio, ou o gosto d'ella: v. gr. a es·· 
piugarda é caçadoira, mas não caçaclo-
1·a, porque não tem o genio de caçar. 

O que tem a propensão, o genio, ou o 
gosto de caçar ; como é o homem dotado 
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A Llesiueucia ario muda para urio tanto enJiatim como 
Nu portuguez, c apprcsenla dchaxo d'esta noYa fôrma as 
mesruas acccpções q uc já fic<lm i nd icarlas. 

Caçaute. 

C a mmheiro . 

CauHnhador. 

Cannnhante. 

Dançadeira. 

Dançador. 

Dançante. 

Dormidor. 

Dormente. 

.. 

deste predicado, o cão, o ·galo, o fal
cão, e outros muitos animaes. 

Que actualmente caça, ou está em ·ac
ção de caçar, como os animaes assim 
representados no brasão. 

Que se emprega em andar no caminho ; 
cujo officio é de caminhar, como o pos
tilbão, o correio, etc. 

Entrou o anjo Rapbael a falar com 
o velho Tobias em trajo de caminhan
te, ou ainda de caminheiro . Vietra, 
Serm. T. s• p. 90. col. L' 

O que por genio e gosto caminha; que 
está sempre prompto para ~aminhar ; 
que caminha muito. 

O que actualmente caminha ; o que faz 
caminho ou vae nelle. 

Mul~er que raz vi.da de dançar ; bai
ladeJra. 

Que dança por genio e gosto ; que 
dança mui.l.o. 

Que danca actualmente, ou está em 
actitude de dançar. 

Que dorme muito; que dorme conti
nuamente. 

Que dorme actualruente, ou esta em 
acção de dormir ; v. gr. ponte :-

A terminacão em eira fora tmpro
pria; porém· chamamos dormideira a 
planta que se emprega para fazer dor
mir. 
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Com a idca tlu ubl'a, exet·ácio, /Ji()Vl1nento , woduc-' 
(:üv, creação, manu.tençilo , temos: 

Pelitorio, adjulorio, l;nalorio vomitorio , seringa-

Nadauor. 

Nadante. 

Obreiro. 

Obrador .. 

Pretenso r. 

Pretendente. 

Rep resentador . 

Que náda por natureza e propensão : 
it. que náda muito: v. gr. ·peixe-

l}ue náda, que vae nadando , que flu 
t:tua . -Nadantes aves, dice· Camõc::i 
por náos I"JUC navegam: 

Eis mil nadantcs aves pelo argcnlo 
Da furiosa Thetis inquieta 
Abrindo as pandas aza's vam ao vento . 

Lus. c. 4.0 E. 94. 

O que se emprega eu] obras mechaui 
· t: as; que trabalha para viver ; cuja vida 
é traba lhar. 

O que obra por geu·io , por empeuho 
c gloria; v. gr. obrador d'altas proe-
zas. · 

Gloria a ti, filho de Deos, .obnulor 
de tantas mal'avi lhas . . Mau. Bern . Nov . 
Flor . 

O que pretéude com empenho, ou tem 
<)!tas pretenções. . 

Aqnella dignidade _para a qual hav1a 
muitos p1·etcnsorcs nobres , e prelados 
que a pediam, Duarte Nunes , Descr. 
rlc Port. C. 60, p. -201. 

Buscou-o entre os príncipes pretcn
so rcs do Reino . Vieir. Serm . T. 15, · 
p. 281 , co!. 1." c 2. • 

Que pretende, que anda em prctent:ões. 
Tam c r) stalinas costumam ser a ~ 

magestades que até do halito dos pre
tendentes se empanam. Man . Bcrn . 
Nov. Flor. T. 2." p. 200 . 

Que representa por genio, t;osLo e in -
clinação. . 

Comedias de que sam grande~ H-
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torio, purgnlurio i suspen:;oriu, euYollorio , cscriptori o, 
r,artorio, ele. 1 

Dcnotil.ndo reJI'etição_, cxfenHlo, grande.:(t e intensi
dade, lemos os scu;uin les: 

Territoriu, promontorio, zimiJorio (de cimo e dos. 

H.epresentanle . 

Trai~oeiro, a. 

Traídor. 

Tremedor. 

'fremente. 

Viageiro . 

Viajor. 

prcscnlaclorcs . LuG. T. 1.• L. 10, C. 23, 
p. 368. 

Que està em ado de re~Jrese ular , que 
representa aclual!lleute. 

A des. em ciro tlera uma improprie 
dade. 

Queseemprcgactu fazer traições:\' . g . 
tll'lllll · -

O que por índole perversa u1achiua trai
ções . -O punhal é uma arma trai
çoeira, mas não traidora : - o Lygrc 
é Lraidor e traiçoeiro. 

Que treme muito, por geuio por voca
ção, çomo os qt,a'kers. 

Que treme aclualmcnle, que cslit a 
tremer. 

A. terminação em cü·o fora impossível. 

Que faz vida de viajar; que viaja por 
emprego. -0 homem ê viajciro no ca 
minho miseravel da vida. 

Que viaja por genio c gosto; por não 
poder estar parado ; que viaja sempre. 

Viajante. O que vae em viagem, que viaja actual
mente. 

Podíamos ainda produzir outros muitos exemplos ; ~estes 
porém, nos parecem sufficieutes. . 

~ desineucia em or emprega-se algumas vezes. em sent1do 
phystco para denotar muito· como V. rrr. furaclo-r, IUStl'UUlCULO 
ponl'agudo que fura muito. '-Bojador~ cabo que boja muito, 

· ror cujo motivo lhe foi dado este nome. 
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o rio deno~ando grandeza, ele·vaçào) breviorio (1), cha
pelorio (t. deris.), · regalorio (t. de ris.), deslampalorio, Lor-
'mentorio, finorio, simplorio. · 

Pelo que.tica exposto se eviden.cia que todos os nossos 
augmentativos sam formados com as desinencias latina~ 
designativas de extensão,. granlleza, augmenLO, e intensi
dade (2); ás quaes, postoque tenhamos dado muito mais 
geral emprego e desenvolvimento, compondo com ellas 
grande numero de vozes augmentativas e intensitivas 
que não ha em latim, comludo, em nada lhe alter~mos 
a significação ; conservando nossa língua as primitivas e 
originaes tendencias que recebeu, e que, em sua totali
dade, sam e formam aquillo a que chamamos genio da 
ling·ua 1JOI'tug u.r·.za. 

Porque co1uo este cabo lan~:a e buJa para ioeslc p~rLo de 
quarenta leguas ... deste m1tita bojar lhe cha111<1 11J bojador. Har . 
Dcc. 1.<~ L. 4.° C. 7. 

(1) Brcviario grande. diz o Elucidaria . 
(2) Torna-se, por Lauto, dara111en le falso que a ilugua 

pnrtugneza enjeitasse_ quasi todas cts tet·minações augmentativa 
dos vocabv.los latinos: asserção e_nnuciada na Memoria em que 
o cardeal Sara iva pretendeu provar que a lingua porLugueza 
não é filba da latina, e que ve 111 no tomo 12 das Memorias da 
Academia. -Isto quanto aos a"gmentativos : quanto aos dimi
Kutivos ad.eaotc se verá ser egualmcnte falso o qne na rel'erida 
Mernona se affirma . 
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CAPl!ULO XVIL . 

HOS COL_L6CTI \'Oi>. 

H a em portuguez Yarios nomes, como v. gr. ban
rlo , clwsma, récun , dos quaes não é possível passar a 
outros IJU.e deuolem o in.dividuo unico de que estes appre
~ enlam a idea de numero e collccção. Temos, po.rém, e 
'nisto é riquíssima a língua porlugueza , grande copia de 
vocabulos que, per meio de uma desinencia propria e 
tl eteí·minada , não só indicam a idea de numero, senão 
que, omiltida essa desinencia , ficam mosLra~do o indi
viduo ou unidade, de que d'autes compunham collecção. 

E' d'esles uHimos que exclusiYamente queremos tra
clar, por serem os que, nesta parte, servem de dar a 
conhecer o genio da mesma língua . 

As desineneias que · indicam collecção e numero 
sam : ado, ada , edo, io, ade, agem , al, alho, alha, ilha, 
olho, úlho, ame, ama, u111e , ario, a1·ia, eira, eú·a, m·io, 
e enta . 

A desinencia ado , a vem, como já dicemos lracta
do dos augmentalivos. do particípio latino actus, a, um, 
ou do nome actus , que significa obra, producção, im
pulso, movimento.- Da idea de movimenio provém a de 
extensão e gmndaza, que dá a de numero e collecção. 

Os nomes em que esta desinencia denota numeTo 
sam aquelles que representando uma extensão ou prolon
gação de objectos distinctos e separados, mostram, por 
isso, numero, ou collecção d'esses objectos. - Os nomes 
designativos de extensão, em que esta circumstancia se 
não verifica , J!Odem só denotam grandeza e pertencem 
aos augmentativos. - Entretanto a passagem de uns 
para outros é muitas vezes tenuissima, pelo que chegam 
mesmo a confundir-se. -Comecemos pelos que só deno
tam extensão e prolongação : 

Alvado , eirado , va llado , condado, principado, bis-
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pado (terrilorio em que cxcrcejurisuicção o hi::;po), apo~Lo
lado (1), principado, -toada, folhada, orvalhada, chilria
cla, foguetada, estourada, apupada (2), su rriacla, (3). 

'Nalgum> d'esles, como bem se notará , começa já a 
apparecer a iuea de numero. 

Finalmente os seguintes denotam numero e collec-
ção. 

Senado (4), apo:tolado t,o), palavreado, arrazoado , 
articulado, accionado , cadcirado, corlinado, teclado , la
boado, arcada, balaustrada, boiada (6), hurricada, ca
mada (7), cabreirada, cachorrada , canzoada, chouriça
da, colurnnada, fachinada, gabionuda, gaialadn, gucrri
lhada, grumctada (8), lacaiada, li nada (9), ossada (10), 
maravidiada, pageada , palliç.ada (11), papelada rama-

( l) Denota acção, c ca;tcnsão. - " A grande reg1ão da 
Asia foi a campo que Deos repartiu a Xavier para cultura e la
voura de seo apostolado. » Vieir. Serm. T. s.o p. ~2, col. 1. • 

(2) O moço ficou com a cabeça rapada descuherta em meio 
de todos que lhe por isso acudiram com huma grande risada c 
apupada. André deRes. ·Vida do Jnr. D. Du(lrte, C. 5. 0 p. 17. 

(3) Lhe deram duas su1·riadas de artilheria com que lhe 
mataram a maior parte da gente. Fem. Mendes, Peregr. T. ~. 0 

C. 141), p. 273. 
(4) Do latim sanatus, composto de scnaa; \'elho, ancião, c 

desinencia atus denotando extensão e numar·o. 
(5) Numero de apostolos.- ,, No ;lpostolado um ~e per

deu e todos os mais se salvaram." Man. Bcrn. Est. PraL p. 393 . 
(6 ) Boiadas de dez c vinte mil cabeç~ts. God . Rei. C. 2." 

p. 13. 
(7) Barros empregou esle vocabulo no sentido !ig. dizen-

do : Uma grande camada de fidalgos. Dec. 3.• L. 1.° C. 1. p. t173 . 
(8) Numero de Grumetes Gil Vic. Obr. T. '.2. 0 p. oi73. 
(9) Numero ,de livras. Eluc. · 
(lO) Uma ossada de cidade tam erma como Tro1a. God . 

Rei. C. 28, p. 227. 
(11) No latim da edadc media palliciatum, i. é contexto c 

s~rie de páos :-Fccerent sLic_hatos, si~e palliciata circumci rca 
CIVItatem . Anonymus de Gest1s Fredenc1 2. Imper . Apucl Du 
Cange. 
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da ~Í), rillXIziaua, trumbolhada (2), 1rilhonda (:!), grn
l hatla ( ~-), srtpalei radn, cuixci rad n, n1ccacla, ele. 

A desincncia edo, qne já mostramos tlcnolar acr<lo, 
e.r tcnsã1 e grandeza em folguedo brinquedo, c penedo. 
passa a intlic.ar numero e collecrão nos· seguintes Yoca
Lulos : 

í\1'\'orcuo, figu.circtlo ·(anl. ), moreircdo (~w l. ) , ro-· 
boredo ulmcdo, Yinhcdo, lllgcdo, lllpedo , fraguedo , mos
tJUcdo, ele. 

A dcsincncia 1'o ofl'crccent.lo, como já Yim os, a idca 
de extensão c grandeza em Ynrios nomes, traz Lambem 
a de numero e colJecção em pencdio, ge ntio (f:i ), mulht•
rio , brazio, ou brazido. 

A desincncia ade, de qu e já trnctan10~ no capitulo 
antecedente, depois de dcsignan:rte11são, augment.o e graH
dc za., passa a denotar collecrào c nume'l'o uos scguiniP:-: 
Yocabulos: 

Antiguidade (os antigo:, ) posteridade (os postcros . 
ou Yindouro ·J . humanidllde, comnwnidadc, irmandade , 
mocidade {mu!lidão de Jlloços Y. gr. a - lishonense), 

(1) '' .~ ,·rwtada que de i lançara csln arrore era lnm 
1;1:ossa c estendida, que aflirmara111 chc~a\'a a dar lodos os :111-
nos sessenta al1ucircs de holetn. Souza, Vid do A rc. T. 1. • L. 1. • 
C. H, p. 97. 

(2) E ao pcscoro lrn7.ialn nma grande t1'Clmbolhn.cla de con
chas vermelhas do tammanho de cascas de oslrns. Fcrn. Mcncl. 
Pcregr. T. 1.• C. 73, p. 2!H. 

( :~ ) Yocahulo antigo.- Diz Conslnncio em !OCO Dicc Crit. 
\! Etymol . da Ling Port. que é prG\'a,·cl que fosse ll"illw lct•c: 
signilicação contraria ;i que lhe dà a dcsiocncia udtt, que dc
uota extensão, g1·andc::a, c mune1·o.- Quer dizer numc1·o de 
triihos presos uus aos outros; c, uo sentido fig. cambollwda , 
enfiada, o que hem se dcprchendc ~o se~. trecho : 

«.Muito J>:li'CCeis \' OS agora hilhaf'rão essalgado, que faz 
presa em grande t1·ilhoada de ncgnlhos de tripas. , Jorg. Fcrr. 
Aulegr. fol. 177 v. 

(~) llar . Dcc. ~- . • L. !.>.• C. 1. " p. !i38. Pant. d'Av(•ir. 
llincr. C. 62, foi. 239. 

(5) Sacerdotes mu1lo venerados do gentio da U~rra . Ar
rars, Dia!. 3.• C. 23 rol. 113. 
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cidade (de c·tvts cidadão, e dcsincncia :ade tlcnola~1do 
mullid~o), lalinidade, (os escriptor·cs latinos), christnn
dade (1), mendicidade, mortalidade (~), infinidade (3 ), 
municipalidade, uniYersidade (!1-), pluralidade, anima
lidade (õ) , officialidade, mortandade ( 6). parcialida
de (os parciaes), infemalidade (7) , gerüilidade (8), socie
dade, eLe. (9). 

A dcsinencia ar~ern é uma fórma do verbo lá tino ago. 
is, que significa obrar , fa zer , 7Jroduzir, lr-1aJ· ( lO \, e.tr. 

(1) No tempo de San' Bernardo se junctou a christandade 
para a conquista da terra san<tta. Arracs, Dial. 3.• C. 21, foi. 
110 v. 

(2) Formosamente dice Q. Curtio, que· não era assá cauta 
a morlfzlidade contra os mimos da fortuna . Td . Dia!. 7 .• C. 13, 
rol. 258 v. 

(3) Infinidade de casas, templos, sum?tnosos paços, e 
admiraveis edificios. Heit . Pinto, I mag. P. 2.• Dial. 3." C. 12, 
p. 630, 'co I. 1. • 

(4) Nem cançou com a administração da universidade dos 
ceos e elementos. Arraes, Dia!. 4.• P. 2. • C. 12 fol. l44. 

(1>) Multidão de animaes.-" O ocioso é terra folgada qu e 
cria animalidade.» Id. Dia! 7.• C. 7.• foi. 24.6. 

(6) Mo•·tandade que h i foy tamanha, ca as pedras do cam
po l'py tudo vermelho. Nohiliar. do Conde. D. Pcdr. p. 70. 

(7) Chusma do inl'erno. - " Quem vir agora a cidade· 
de Goa, verá uma escola formada destes escri vães pequenos 
e maiores, de inqueridores, procuradores, in formadores; e 
certo que é grande confusão ver esta· infernalidade en1 nma ter
ra rodeada Je íriim igos. » Couto, Sold . Pracl. Dia!. 1. 0 P. ~- · 
p. ~OIS. "' 

(8) Muitos houve que quizeram imitar os raios que a gen
tilidade chamava de Jupiter . Vieira, Serm. T. 5. 0 p. 491> , co!. 1.• 

(9) Em latim é o mesmp ; v. gr . civitas, atis, gente, povo 
de uma cidade; communitas, atis, sociedade; mortalitas, atis, 
,os mortaes; negotiositas, atis, multidão de negocias; nobi/itas, 
atis, os nobres; poste'f'itas, atis, os vindouros ; societa! , atis , 
multidão de homens junclos entre si; sodalitas, atis, ajuncta
mento, collegio; vicinitas, atis, multidão de vizinhos; vniver
sitas, atis , multidão de coisas unidas em um toJo, ~:te. 

(10) A desinencia agem, tomada da vari~ção dos nomes la
tinos que formam o nominativ_o em ago, vem incontestavelmente 
do verbo latino ago, is, que 51gn1fica ob_m1·, {aze·1·, pl'oduzir , etc. 
-Esta origem comprova-se pelo segUinte trecho· 
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A idea Je obrctr e produ:zir dá a de pa,qa, pensão e 
/~11·o com que lemos anchoragem, barcagem, carcera
gem, medidagem (1), navagem (2), portagem (iJ). etc. 

A idea de obmr e (aze1· traz a de acção e movúnen
to que se dá em personagem ( ~), ri agem, romagem ; ara
gelll, lavagem, etc. 

A idea de mol'imento dá a de 1'epetiçâo, successão, 
extensão, e duração que teem carreagem, contagem, cu
nhagem, custagem, moedagem, passagem, pastagem, pi
lhagem, tirngem, boscagem, estalagem (5), paizagem. 

·frragem (6), linhagem , par·agem, linguagem (7), ele. 
Da idea de-repetição e successão nasce, emfim, a 

tle collecção e nume1·o, com que temos : 

"E posse Adam a sua mulher nome e disse: esta será cha
mada Virago, !lUe qu.er dizer feita de harom. » Inedit. d'Aicob. 
T. 2. 0 p 7. 

(1) Certo foro, ou pensão antiga. Vrd. Eluc. 
(2) O rrete da embarcação; o salario que se dava pela 

passagem 'numa barca. Vid. Elnc. 
(3) Direito que se pagava pelas razendas que entravam 

pelas portas de uma cidade . Vid. Eluc. . . 
(4) Do latim pcrsona, mascara de actor, e desmeucra agem 

deno_laodo acção, movimento ; i. é momice, trcgei lo, na signifi
cação antiga do vocabülo: v. gr. 

«Que esp1rrar é esse micelo mio'! esse desordenado pas
so? essas personagens para o r-eo '! esses qlhos para a terra? " 
J. Fcrr. Aulegr. foi. 23 v. . 

(5) De stallurn, vocahulo da edade media, corrompido de 
stabulum, veiu o nome antigo portuguez. estáo, paço, apposento ; 
c d'este, preponderando o genio da liogua, se formou estala
gem, apposento habitado com rrequeocia, o qual pode tambem 
ser collectivo. c designar muitas apposentos junctos. 

. (6) A. primeira, sem visages 
A direy de mil maneiras, 
E he que em mim são frioleiras 
Quanto no Inverno friages . 

. Orac. Academ . de Fr. Simão, p. 351. 

(7) A linguagem, tanto nas palavras, corno na pbrase, é 
puramente da língua. Vieira, Approv. 'á 3.• Parte da Hist de 
S. Dom . por Fr. Luiz de Souza . 
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Apeiragcm, ba~:Jgcm,· ca rroagct tl ( 1), rarlil;Jgt• tn , 
criatlagcm, fanlngcm f~), farragetn, gallegngelll, gru mc
tngcm, henagcm, lau ro;~gem , mar in hagem. pa pellagem , 
pionagem, piratagem , plumagem , rotlagem, roupagem , 
Yi llanagcm. 

A tlc.sinencia ai provém do YCrbo la.tino a. lo , ú , 
quo significa Cl'eur, nutrú·, manter. 

lla em porlugucz grande copia d • rocal.Julb:; t;Om 

cst::. dc:;incncia, a qual os torna rollecliYoc.:, porque a idra 
de numero se deprehende tla de rrear , que é a primilira 
da lllet:m:J desincncia; tacs sam: 

ravnl, meloal, cslcYal, rosa!, :::inceiral, folha
da!, ulmcdal, laranjal , oliYal , sabugn l nmcixcal ,_ azi-

(1) Can·nagem, ou Carriagem, era antigamente DOiliC col
lcctivo e significava· mtnw·o de carros . 

« Elrci seguiu o alcance dos mouros c l'oranr tuorlos c !'c 
ridos ntnitos, c outros captivos, c lhe l'oi tomada a carmagem 
e quanto traziam, que foi um ~rande c rico despojo.» Duarll' 
Nunes, Chron de Elrei D. Affon . Henr. T. 1.u foi. ti2. 

<< Sahiu logo primeiro· o tonde de Arrayolos, sobrinho de 
infnnte com a ranguarda, e após elle a caNuagellt. » 1nediL. da 
Acad. T. !.i." p. 14:3. 

" Hordcna rom q uc todo li os homcs de pec e carriage11t da 
hosle fossem polia caminho dircyto anle a u:tuguarda. Chron . do 
Coudest. c. 9.0 p. 2/i. e seg. 

Hoje carroa,;em, postoque se não considere coll ectivo, com 
tudo, é n0me que só se Llà ús viaturas que co nstam ue dois 
jogos, deanleiro c trazeiro. 

Veremos agora que no latim barbaro se acha a mesma pa
lavra com significação collectira. - << Adde servos, adúc famí
lias, adúe carra!Jinem, ct cpola Ilumina, r.ousumptasque silvas. 
Apnd Pollioncm in Claudio.- E. ohscr\'a Du Cange : Uhi cm·
ra.go est r.arrornm numerus immeosus, úodc Hali carregio ead(~lll 
uotione dicunt. Glossar. ad Scriptores etc. 

Denotando particularmente o numero de carros 11ue acom
paúham um exercito, traz o A. do referido Glossario a pala\'J'a 
Cariagium, da qual indubitavelmente se formou a portugueza 
antiga caniagem.- << Cm·iagium intcrdum ctiam accipitur pro 
impedimento exercitns, et co~ge ri c illa . cat.-rorum, qure e~erci
tns subsequi solet, et qua ac1es 1psa mumtur. » IhJd. 

(~) Fern. Mend. Percgr. T. 2.o C. 126, p. 171 - Asurar , 
Chron. do De cob. c Conquista de Guiué, C. 65 , p . 316 . 
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nhal, nogueira! , juncal , ervilha!. colmeal, sapal, e ou
tros mui los. 

Já se vê que a 'idea collecliva provém da de crea
ção, uaqual nasce a deproducção ed'esta a decollecção 
e numero ; -porquanto o sentido proprio e estriclo de 
cada um d'estes vocabulos não dá immedialamente a de 
numero. Por exemplo (avctl significa em rigor creação 
de lavas; ?neloal, cfeação ele rnelões, ele; e tanto assim 
que a qualquer numero de fayas, ou de melões não po
demos chamar fava! ou melo a/, senão quando estão em 
plantação. (I) 

('l) Com a desinencial al, formada do verbo latino alo, is, 
se compõe em porluguez grande nuUJero de vocabulos que não 
sam collectivos, por conservarem, sem outra deducção, o sen
tido primiti-vo que a mesma desinencia recebeu daquelle verbo ; 
sentido que, todavia, passa do proprio e natural para o translato 
c figurado. (•) · 

Qnasi todos os referidos vocabulos se acham mal definidos 
na hngua portugueza por carecerem da significação que lhes· pro
_vém da des. al, que parece não ter sido interpretada por nossos 
lcxicographos. - Isto nos moveu a darmos aqui a definição de 
al·guns . , 

Agua-çal. 

Animal. 

Doccal. 

Logar onde se mantém; ou em poça agua. 

Do latim animal, composto de animam 
alit, i. e. que mantém alento, ou vida . 

O que mantém ou defende a bocca do 
poço; propriamente a obra de canta
ria, ou de alvenaria que a cinge. It. a 
peça de metal que mantém ou preserva 
a bocca do clarim. 

"O qual (fala de um poço) ao pre
sente está de todo entupido, fica so
mente o boccal descoberto, lavrado de 
cantaria. Pant. d'Aveir . Itener. C. 79, 
rol. 283. 

Cabeça!, ant. Do lal. barb. capitale, formado do c:a
put, cabeça, e des. alit. Coisa que man-

(•) Eleganter transfertur ad res incorporeas . Nebris . Dict. 
13 
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Do mesmo verbo latino alo, .ú, se formaram tam
bem as desinencias allto, alha, ilha, olho, ulho, com 

t.anal. 

Cunhai . 

Curral. 

Dedal . 

Edital 

Firmai, ant. 

F oral 

Frontal. 

Jornal. 

tém, ou sustenta a cabeça, i. é traves
seiro. 
Cano que mantem as aguasde um rio, etc. 

A cunha, ou o canto que mantém, ou su~ 
tenta o augu lo do ed ifício . 

Tapada que mantém, ou fórma o curro 

Peça de metal que mfmtém o dedo ; i. é 
que o preserva de ser oll'endido pela agu 
lha. 

O papeltmpresso que mantém o edtcto. 

Peça que mantém a firma; i é sello . 

A carta ou diploma onde se mantém o 
foro; i. é os direitos e pri,•ilcgtos con 
redidosa certas cidades, villas e loll:ares. 

A definição que damos de foral con 
corda eompletameute conta que acabâ 
mos de ler no 4. o v oi. tln Hist de Por Lu g. 
pelo nosso ·amigo Q senr . A . Herculano 
-Eis as proprias palavras do A. 

« Foro, seut abranger um sentido La 111 
amplo coJoofue,·o, tomou o valor de di · 
rei Lo tradicional, o de immunidacle e pri 
vilegios que pertenciam a uma classe, 
a uma corporação, além da sigoifica~ão 
trivial, que ainda hoje conserva, de pres
tações em reconhecimento de domínio ; 
ao passo que {oral importava em regra a 
cana de povoação, o diploma regulador 
dos direitos e deveres col lectivos das ci
dades, villas e logares._, Hist. de Por
tug. T. 4. 0 L. 8. 0 P. 1 • p. 50 . 

Cortina que mantém a !'rente, ou a parte 
deanteira do altar. 

Do italiano qiorno, dia, e des . al. O sa
lario que mantém o trabalho de um rlia . 
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I.!UC temos 'a rios nomes collcctiYos, como barbalho, cas
cal ho, canalha, can içalha, cordoalha, fustalha, lima~ha , 

· Lan.açal. 

Local. 

Manancial. 

~1emorial. 

Pa nna l. 

l'r·tlcstal . 

Poial. 

Pomhal 

l'orl;:JI. 

Logar onde se cria ou fórma lama . 

Logar que mantém; i. é onde alguma 
coisa se guarda, ou conserva. 

Fonte cuja agua se matttém correndo. 

Coisa que mantém, ou conserva a roemo
ria de algum successo. 

,, Em Ioga r da cadea de ferro en que 
estev e preso lhe deu 01-1tra de- ouro no 
peso igual, que elle pendurou en Hie
rusalem, no sacrario do templo sobre o 
thesouro en memorial da prospera for 
tuna en que se mudou a sua adversa. ,, 
i\rraes, Difl l. 1.° C. 14 foi . 29 

Livro onde se manteem as rezas da mis
sa . - No la L da edade media missale 
quer dizer o mesmo Vid Ou Cange, 
Glossa r. ad Scriptores etc. 

Pnnno que mantém o que envolve 

Pé que mantém ou sustenta a eolumna , 
a eslalua, ele 

Assento que manté-m ou sustenta o que 
se lh e põe. 

Lugar ou casa onde :;e criam pombos . 

O que mantém e sustenta a porta; i . é 
pilares, hombreiras, ele . 

" Nos logares por onde entra a agua 
para dentro da cidade tem feito no UJU

ro bons portaes que teem fortes portas_ 
de grades de ferro para se poderem fe
char de noite . , Fr . Gaspar da Cruz , 
Trar.1 . da China, C. 7. 0 

<< Nas mais dns casas portalls e jane
las de pedra ria . "'ouza, Vid . do Are. 
T 1. 0 L . 1.° C. 26, p. 167 . 
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manalha, miuçalha, parenlalha , camarilha, guerrilha , 
ma-tilha , quadrilha , restolho , bngulho ,· pedregulho. 

Proporcional . 

Sapal. 

Sitia I 

· Temporal . 

«Os pm·taes das duas portas de bron
zo sam de porlido e jaspe verde com 
eolumnetas e lavores curiosos. '' Pant 

- 'd'Aveir. Hiner. C. õO. foi. 204. 

· Que mantém, ou conserva proporção 
<< Propm·cionalis, Dic proportionem 

servans. » Nolt . Lex. Antibarb . 

Logar onde se criam sapos. 

Do lat. situs, assento e des . al; assen 
to que mantém ou sustenta : ?ropria 
mente banco com encosto . 

Tempo folle, violento.- Esta signifi 
ficação provém da do mesmo verbo 
alo, is que traz a de augmento e gmn
deza Transferl~r ad res incorporeas. 
pro augere et majus (ace1'e. Calep. Scpl. 
Ling. 

A mesma desinencia transforma-se erÍ1 el, ela, elo, il, oi, 
ola, com que temos os seguintes vocabulos: 

Doce! . 

Donzel . 

Granel. 

Antigamente, e mais correcto , dorse~ ; 
nome composto de do1·so e des. el ; coi
sa que sustenta ou an1para as costas : 
propriame_nte espaldar. 

« Arrimada ao docel uma cadeira pa
ra sua magestade.» Souza, Vid. do Are . 
T. 2. 0 L. 4.° C. 15, p. 80. 

De dominus , contrahido em don e des. 
el. Pagem ou escudeiro c?'iado e man· 
tido em casa do senhor, ou cavalleiro · 
-Esta definição não desdiz da seguin · 
te: «Domicelli et Dornicellre dicuntur. 
quando pulchri juvencs magnatum sunt 
sicut Servientes.'' Ugutio, apud Du Can 
ge. 

De granum, grão, e des el . - Casa ou -
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H a, porém, out.ros mui Los nomes em que as , eferi-

Maincl. 

Pastel 

Tornei. 

Ver{-(el. 

Cidadela. 

Portcla. 

de semanteem, ou recolhem cereaes. As
sim chamam ao celleiro nas ilhas dos 
Açores . 

De manus, mão, e des. el. F1·izo que 
mantém, ou segura a mão.: 

Pasta, ou massa que mantém o recheio . 

Torno movei na serra de mão, que man
tém ou segura a folha dentada. 

Logar que se mantém verde, ou que cria 
verd11ra . 

Forte que mantém ou conserva em res
peito uma cidade. - Constancio erra 
em fa1.er cidadela diminutivo de cidade. 

De pot·ta e des. ala; i. é porta ou aber
tura que se mantém franqueando a pas
sagem no alto de uma serra. 

A accepção em que tomâmos o nome 
portela é a unica vulgar em nosso paiz, 
onde, viajando, nos temos certi ficado de 
que todos os logares conhecidos comes
te nome sarn aberturas que se conser
vam no viso dos montes, e dam passa~ 
gem para o lado opposto. - E' nota
vel que em nenhum Diccion. da ling. 
port. se ache rigorosamente defin ido o 
nome portela, excepto no Eluc. de Vi
terbo, o qual, todavia, faz este nome di
mio . de porta, no .que manifestamente 
se tmganou.-0 senr. Sacra- Família é 
o unico que, em suas Lições Elemen~a
tares de Geograpbia e Chronol. define 
bem o nome portela, tendo, aliás, sua 
definicão o merito de ser scientifica. 

« E. começando a descer da portela 
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das dcsinencias não denotam numero , por have;··cm, sem 

Or8la. 

Orelo . 

Cov il. 

Redil . 

A.ranhol. 

Cerol. 

Linhol. 

Ourinol. 

pera baixo, foi dar a umà fr ia ~ cla 
ra fonte . " Heil. Pinto, lnlag . P. 2.• 
Dia l. 4.° C. 25, p. 591, col. 2.• 

"Iam vencendo o <1llo de uma ser
ra ou de chama 111 a Portela de A rcelha ." 
Souza, Hisl. de S. Dom. P. 1 • L. á." 
Dial. 4 o C. 25, p. ~60 , col 2." 

Do lat. ora, horda, extremidade, e dcs . 
ela; borda que mantém ornar, i. é praia . 

"Daqui nos partimos por terra ... c 
chegamos á orela do mar mediterraneo ." 
Tenr. ltiner. C. li 5. p. 132. 

Borda que mantém o tecido du pan nn. 

Cova onde se criam feras . ll. cova onde 
se mantém, ou abrigam ladrões, ou mal 
feitores. 

Rede ou sebe que mantém ovelhas, etc . 
u Redil vem de redes, que conr ellas 

faziam os pastores cêrco e harre : ra ao 
gado, quando pernoitava nos, campos, 
alim de que este se lhes não trasn1alhas
se. Fil. Elis. Obr Conipl. T 6.0 p. 496 , 
'numa nota . · 

De arauha, e des. ol. Casulo, ou bura co 
da tea, onde a aranha se conserva reco 
lhida. Esta mesma explicação dá Fil. 
Elis. no T. ti. 0 das Obr. Compl. Ed. dr. 
Paris , p. 1~8. 'n uma nota . 

Cera que mantém ou preserva a linha 

Linha que mantém, ou segura . 

Vaso que mantém a ourina. Em latiJII 
barb. urinale. 
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deducção alguma de idea collectiva, conservado a estri
cta significação da raiz de que proveem. ( l) 

Paiol. 

Argola . 

De pão e des . ol. Arme rio onde se arre
cada e conserva pão. ou outros manti
mentos. 

No paiol do mantimento morriam 
de l'ome. Heitor Pinto Imag. P. 2.• Dial . 
2°.C . !Jop 380,col.2• 

Arco, ou aro que se mantém ou segura, 
seJa nas orelhas, ou pregado na porta. 

Para tirarmos toda e qualquer duvida que possa dar- se 
quanto á origem d'estas terminações, provaremos {Jne nos vi e
ram do lnlim, onde teem a mesma fórma e significação. v. gr. 
Vestalis, virgem que alimenta o hest, ou fogo sagndo (*); cri
nale nasb-ro que sustenta, ou prende os cabellos; hospitale, casa 
onde se manteem, ou a·pposentam hospedes; pectomle, peça 
que mantém, ou defende o peito; navale, logar onde se reco
lhem e conse,·vam navios; famile, Jogar o.,de se recolhe e con
serva feno ; hastile, haste ou páo que mantém, ou sustenta a 
lança; caprile. Jogar onde se agasalham e manteem cabras; 
ovile , aprisco onde se recolhem e conservam ovelhas; suile, Jo
gar onde se manteem, ou criam porcos, etc. 

( I) Eis aqni alguns exemplos . 

Espantalho. 

Ramalho 

Meualh <L 

Mo1·talha. 

Coisa que cria espanto, ou que se man
tem para causar espanto. 

Ramo que se conse1·va, ou sustenta, de
pois de cortado. 

De meta~ e des. atha. Metal que. man
tem ou conserva a memoria de algum 
successo . 

De ~orto e des. alha. Lençol que man
tém ou involve o defuocto. - D'aquivem 
chamar-se tamberu mortalha o papel que 

{*) De Hest, {eu, pronoocé vest, se forruerent ces mots : 
Ve ·ta , re, la deésse V esta. Court. de Gebelio, Orig : Lat. 
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A desinencia ame, uma das que em portuguez mais 
rigorosamente exprimem numero e collecção, vem da p:;t-

Muralha. 

Parelha . 

Caixilho. 

Gollilha. 

Presilha . 

Vasilha. 

Restolho. 

Ferrolho . 

'l'ram bolho-

Casculho . 

Estadulho . 

embru lha o tabacQpieado, e em que este 
se mantém ou conserva enrolado. 

Muro que mantém ou ampara os habi
tantes de uma cidade, vill a, etc. 

Par que se mantém juncto_. ou unido, 
como a parelha que tira o coche, etc -

Caixa de madeira que mantém ou sus
tenta a vidraça, o painel, etc. 

De collo e des. ilha Peça que mantém 
ou defende a garganta . 

Coisa que mantém em prisão . 

Vaso que mantém o que se lhe deita . 

O resto que se ma1}tém ou tiça, depois 
de segado o trigo. 

Ferro que mantém ou segura a porta 

De tra, sy llaba que denota a travcz , 
amb em roda, e des. olho. Coisa que se 
mantém atravessada em roda. 

Casca dos vegetaes, em que os mesmos 
se criam e manteem . 

Este vocabulo é usado no paiz classico 
da linguagem portugueza ; isto é na 
província· do Minho, em vez de l'ue iro, 
que é um dos páos que se cravam nas ~ 
bordas do leito dos carros para susten
tav a carga. -Estadulho, compõm-se 
de stat, terceira pessoa do pres. ,do in
dicat. do verbo latino sto, as, e da deS· 
ulho, alterada · de alo, is Significa rigo· 
rosamente pao que mantém ou segura 
alguma coisa, posto em pé. 
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lavra latina agmen, que significa multidão.- Constan
cio, em seo Diccion . Critico e Etymol. da Ling. Portu
g,ueza, diz que esta desinencia provém do grego ã:p.x. lw
ma, junctamente, em montão, o que é manifestamente fal
so; sendo um ;.;os maiores erros etymologicos do A. o 
pretender que na composição de vocabulos portuguezes 
entrem palavras Lerminati v as não só gregas, senão alle
man~, saxonias, ingleza~, e até orientaes de differcntes 

- dialectos. (1 ) 
A referida desinencia vem, como dicemos, do norue 

latino agmen, que, segundo todas as inducções, julgâmos 
sct' uma fórma derivada de verbo ago, is, que lam va
riadas acccpçõcs nos, offerece e do qual as desinencias 
a.qo, ax, ea:, ix, o ~t e or; sam outras tanl.as fórmas desi-

Marulho . Mar que se cria ou levanta pela agita
ção do vento, pela proa do barco q uc na· 
Yega, etc. 

Em quanto se não vê mantlho na 
proa ao eortar da barca, sempre se jul
ga que a maré nos traz ou leva. Arraes, 
Dial. õ.• C. 12. l'ol. 181> v. 

(1_) Qualquer nação póde adoptar vocahulos extrangeiros 
por vra do commercio e da comruunicação que Lenha com 
outros povos, !'azendo seos esses vocahulos, e mudando-lhes 
as desincncias desconhecidas "as que lhe sa n1 proprias e l'a
mi liares, como nós fizelllos a todos os nomes que tomámos 
dos arabcs; - ruas o que certamente não faz é compor voca
hulps, junctaudo ás palavras de seo uso terminações de ou
tras linguas; como se nós. por exemplo, aos nomes porlugu e
z.cs espanto. inveja e preguiça, junctassemos a desinencia full 
dos aJjcctivos inglezes, e dicessen1os espantefull, invejefull . zn'e
gtt.ice(ult . - Isto repugna sempre, por ser contrario ao genio 
de todas as linguas, que tendem a dar fórmas conhecidas aos 
vocabulos ·extrangeiros.- As terminações latinas que conser
vàmos em todos os vocabulos sam prova irrefragavel de que a 
lingua portugueza é apenas alterada da dos romanos ; porque, 
de contrario, a todos os nomes que honvessemos adoptado des
tes teriamos dado outras desinencias, que seriam então as da 

. língua materna . 
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gnativas das ideas- de movimento, gmndeza e, intensidade 
que se conteem no referido verbo . -Se empregarmos 
uma rigorosa analyse, acharemos que o nome agrrnen ap
presenla todas as accepções do verbo ago, indicadas na 
raiz, ou no elemento ag, ou ac (1), e a ldea de numero, 
ou multidão, expressa nas lettras restantes.- D'elle for
maram os romanos di.ffercntes vocabulos, como v. gr. 
examen, composto da prep. ex, para f61·a, e de agmen, 

(I) Ago é ainda uma voz composta, formada de ac ou ag, 
ponta, e de uma desinencia determinativa; vindo, por tanto, 
a significar rigorosamente : eu sou ponta, e, por figura, a 
dizer eu obro, faço, mot>O, etc.- Nem cause isto extranheza ; 
por que sendo a idca de ob·ra·r, {aze·r, etc, uma das prima
rias, devia necessariamente ser representada de uma maneira 
figurada, r.omo a de que nsam todos o povos primitivos, e, 
por outro lado, simplicíssima . -Em portuguez com a raiz 
ac, on ag, c com esta mesma significação, temos: 

Acuçar . ant . 

Acuciar. ant 

Açodado. 

Aguçar. 

Aguça, ant 

Aguçosó . 

Agudo . 

Aguçar, ou affiar. 
En aque c Lenq-10 num a\' Ja ferreiro 

cu Israel, c os de Israel hyão aos Fi 
lisLeus acuçm· suas l'ei'I'I\111CIIlas. luedit. 
ci'Airnh T.2. " p 2411 . 

Da r prr.s a. Elu c 

Do lat. acutctlus. i. e. exc1l<1do deligen 
lc, a prcssndo. 

No seu tido li ~. pôr deligencm. afJressar . 
Esforçaae vossos col'açõoe~. e aguçaae 

,·o;; llS pees. ca no primeiro topo está 
parte rle nossa vilorya. Asurar. Chron. 
do Dcscobr. e Conq de Gu iué, C 65 , 
r 317 

Deligencia, pressa . Incdit da AnHI . 
T 4 " p. 11i9. 

Oeli~St>nte, traht1l hador . 

1\çodado; it . atilado, persp1caz 
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esquadrão que labora; i. é enxame (1), bando, multi
dão, como a das abelhas quando sahem do cortiço;
certamen, de certo, as, contender, disputar, e des. agme·n, 
i. é. contenda e11tre varios; -velamen, de velo, as, oc
cultar, e des . agrnen; i. é. reunião de fios obrados, ou 
tecidos para occultar ; veo, cobrimento ; - regimen, de 
rege, abl. de rex, e des. a,qmen, i é exercito, ou povo 
dirigido pelo rei; e d'aqui governança, direcçâo, regi
mento, etc. 

E', pois, do nome agrnen, que, como acabâmos de 
ver, e.nlra na composição de v a rios vocabulos latinos de 
que muitos passaram para o porluguez, que vem a de
sinencia ame, a qual, já peculiar nossa (2), e generali
sada pelo genio da língua, passou a formar os seguintes 
collectivos : 

Balamo, barrilame, cartuchame, correame, polea-

Vinham muy agudos para a batalha 
pellos parentes que lhes matarom em 
primeyra fazenda. Nohilíar . do Cond. 
o. Pedro, p. !1.7. 

Quasi honveramos de vir às porra
dfls, e aos nossos brados começara1u 
de acudir mouros, pelo que foi oeces
sario ao judeu ser mais agudo dos pés 
acoJbendo-sc, do que na'c:ontenda mos
trou sei o do eutendimentQ. Pant. d' A
vcir . Itiner. C. 43, foi. · t~6 v. 

Do meslllo modo : aculeo, ponta, pua, aguilhão ; fig esti
mulo, incentivo;- acume, gume, ponta aguda; fig agudeza, 
penetração, etc. 

(1) Barros dice ainda exame, por enxame, como os latinos : 
Frechadas que pareciam ea:ames de aguilhões de morte. 

Dec. 3.• L 6.• C. 5° p. 45. . 

(2) O italianq_, como lingua irmã~ da nossa, tomou egual
mente a referida desiriencia, que se acha em bestiamc, cordel/a
me, fogliame, velame, etc . 
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me (l), pu(Jiliame ( 2), liame, massame, pellamc (3), 
cordame, vcllame, vasilhame, espigame, raizame, caver
name, etc. (4) 

A mesma desinencia , alte1·ada em ama e ume , dá 
courama (õ ) dinheirama, mourama (muiLidão, .e. por fi
gura , terra de mouros), cardnme, ordume, ele. 

A dcsinencia ario, que já no Capi Lu lo an teceden Lc 
mostrámos proceder do Yerbo (WO , as , tendo por uma de
ducção successiYa de ideas chegado a indicar as de re
petição e extenção que aili ficam expostas, pas~ ' ubse..: 
quenteruente a denotar a ele numero e collecção com 
q~w temos : • 

Alvcario ;6) bullario (7 ), calcndario , charlulario , 
diario, formulario , glossario lunario , monelario , recei
tuario , ro~ario , scenario , semanario scrmoriario , som-
mario , syllnbario, Ycstuariu, vocabulario. · 

(1) Fero. Mcud . l'eregr. T. 1.° C. 58. p. 226 . 
(2) Couto, Sold . Pracl Dia!. 2.0 p. 84. 
(3) God inbo, Rei. c. 16, p. 120. 
(1) Alguns nomes, COIIJ quanto terminem em ame, não sam , 

todavia , collectivos, por lerem outra composição, on etymolo· 
gia; -v. gr . cerame vem do arabe ça·mme ; cncaml! , compõe
se da proposição. in· e da palavra cama; bedame, formão qua
drado, com que os ca 1·pinteiros abrem os olhos nas rodas dos 
carros salaios, que ConsLancio em seo Dicc Critico e Etimol. 
diz proceder do francez bodin, buraco muito fundo, vem de 
bec d'dne, que é o mesmo nome que os francezes lhe dam ; e 
não sabemos como aquelle A . o poJesse ignorar tendo residido 
tantos annos em Franca. . 

(o) CoUI·ama, dÕ lat. barb .. Co1·amen, p1·ova a identidade 
de ambas as desineucias: 

Franchesious de l\1onlexoro, cordoanerins cum certis mer
Cibus et coraminibus, per quandam galeolam de por tu .Massi 
lire palronisatam extitit caplns. Litler<B DucisJaanensis, ann . 1382 
ex Archivo Communis Massd . Apnd Dn Cange 

(6) Anaes, Dial. 3. 0 Parte t. • C. lí-. 0
. foi. '127 V. 

(7) Do lat. da ed . medw Bullarium, t . e. Bullarum Ro
rnauorum Pontificum colletio . Ou Cange, Glossar . ad Scripto
res, etc . 
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Com a mesma desinencia feminina podem appontar
se innumeraveis: _ 

Dicharia, casaria, chaparia ( 1 ), concharia (~), dro
garia (3), escravaria (t), fradaria, frecharia (5), · infan
taria, laçaria (6), lençaria, livraria, negraria, ost.raria (7) 
pancada·ri.a, pedraria (8), penedia, prataria, pregaria, ron
caria , saccaria, soph1staria (9), vaccaria 1 vozaria (1 0), etc. 

Esta mesma desinencia con_vcrte-se em eira, a, co
mo dicemos nos augrnentativos, e tendo indicado as ideas 
de t·epetição e extensão que alli ficam declllradas, passa 
a designar as de numero e collecção que se con Leern nos 
seguintes vocabulos : 

Berreiro, bicheiro (congerie de bichos), hrazciro, 
cancioneiro, formigu~iro (11 ), lelLrciro, roteiro (12), 
cepeira (f3), fileira, parreira, sementeira, silveira, etc. 

Como variação d'eslas vem a desinencia orio, que, 
depois de designar as ideas de repetição e extensão, que 
se conteem em differentes Yocahulos apponlados no Cap. 

(1) Souza, Ann . de D. João 3.", P. 1.• L. 2.{' C. 16, p. 180. 
J.ucena, T. ~ .0 L. 9 o C. 5. 0 p. 35 . · 

(2) Godinho; Rei. C. 15. p. 11 2. . 
(3) Bar. Dec. 2.a L 1 .° C. q.o p. 64 . 
(lí·) Fero . l\Jendes. Peregr. T. 1." C. 1. 0 p. 4, e C.12, P· 38. 
(5) · Souza, Ann. de D. João 3. 0 P. 1." L. '2 o C. 8. 0 p. 1151. 
(6) Td. Vid. do Arceb. T. 2 .0 .L. 6.o C. 6. 0 p. 339. 
(7) Bar. Dec. 2." L 5." c. 1.0 p. Hs. 
(8) Panl. d'Aveir. Iliner. c. 80, foi 288 v. 
(9) Paiva, Serm . T. t.• foi. 32. 
(10) Em latim com a mesma desineocia e denotando col 

lecção e numeTo ha lambem : ba?·bm·ia, multidão de gente bar
bara; - equada, manada de cava! los, ou de eguas;- ostrea-
7'ia , multidão de ostras;- balneada, co llecção de banhos ; -
libm?'ia, numero, collecção de livros, etc. 

(11) Vi que peçonhentos bichos e sevandijas entravam pe
los sentidos d'aquellas almas _damnadas, come uns fonn.igueiros. 
Mau. Bero. Estiro. Pract. p. 330 . 

(12) no lat. barb. ?'ttda, est rada, caminho, e eles . ciTo 
(13) Se não andavam sobre aviso 

Lá ia a cepa e c'epeim. 
Gil Vic. Obr. T . 1.0 p. 268 . 
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antecedente, passa a denotar as de eolleeção e nm1w1·o 
que se dam nos seguin tes nomes, dos quaes alguns sam 
termos de der isão : 

Abolorio (os avós ou ascendentes), auditorio, ave
lorio, consistorio, foguetorio, latinorio, (collecção de tex
tos latinos), mensorio (.1), mistiforio, palavrorio, vivo-
rio, etc. · 

.A desinrncia enta, que temos 'nuns poucos de vocabu
los, não é outra, que a mesmissiina do plural d'esses nomes 
em latim, d'onde 1hes veiu serem conectivos; v. gr. fer
ramenta, plural de f'erramentum; vestimenta, plural de 
vestimentum. 

Palamenta, vocabulo' composto do radical latino pa
lus, é tambem collectiYo, e significa o apparelho com
pleto de uma embarcação,como remos, velas, etc. it. 
(t. de artilheria), todos os appres tos necessarios para o ser
' 'iço de uma bocca de fogo. 

Aqui terminam os collectivos, cujas desinencias sam 
em grande parte as mesmas que as dos augmentativos ; 
provindo geralmente dos verbos latinos ago,is, alo,is, e 
aro, as, os quaes em suas differentes accepções offerecem 
já as ideias de augrnento, gmndeza e intensidade, e já 
as de numero e collecção;. além de outras mui tas que das 
primeiras naturalmente se deprebendem, como sarn as 
de extensão, duração, ctllura, movÍ1nento repetido, fre
qnencia, pc;,ncada, golpe, tributo, foro, e ainda outras 
que a língua portugueza com admiravel instincto soube 
deduzir e expressar em grande numero de vozes que a 
tornam tam significaLiYa, energica e cheia de concisão. 

ObserYaremos agora que não só temos as desinen
cias ão, agem, atlo, edo, ido, udo, ade, az, iz, oz, e or, 
tomadàs das fórmas latinas atin, a,qo, alas, etus, úus, 

(1) Do lat. barb . mensm·ium. 
Mensorium, quod es t in mensa. ut mantile, et v as escari um. 

Ugutio et Joan . de Janua, A pud Du Cange, in Glossar. ad Scri
ptores, etc . 
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utus, ate, ax, ix, ox, or, que proveem do Yerbo ago·, is, 
senão que as mesmas desinencias ança, ença, eza. c ez, 
que se acham em muitos ' 'ocabulos porluguezes, sam 
tarnbem fórmas que adoplámos de outr·as latinas, deriva-
das da rneacionada raiz. _ 
· As desinencfas nnça e ença veem das !almas antia 
e ent-ia . - Cumpre, porém, saber como estas se forma
J'am para conhecei mos .o valor e significação das portp.
guezas. 

As referid;ls rlesinencias formaram-se dos casos obli
quos dos particípios a c ti\ os do pr·esente, ou dos adjecti
vos da terceira declinarão, j unctos a urna fórma derivada 
do nome actus, denotando acto, obm, 1J1'0llucção, etc.
Por exemplo: de constanti, abl. de cnnstans, e da fórma 
a se fez constantia;- de pntdenli abl. de prudens, e da 
referida fórma, se fez prudentia ; i. é a c to, ou feito obra
do pelo constante, pelo prudente, e assim outros muitos, 
como jactantia, vigilancia, scientia (1), 71atientia, etc. 

Mas como em portuguez não podesscmos fazer esta 
composição, por causa de não declinarmos os nomes, 
vindo a faltar-nos as terminações em i, formámos nos
sos vocabulos com ae desincncias ança, e ença, que, 
todavia, conleern a mesma idéa que as latinas. 

Assim, alliança é o acto do que se liga a ouLro; 
esperança o sentimento do que espera ; segurança, o 
acto ou a palavra do que segura ; govetnança, a acçâo 
do que governa; p?'ovança, o acto, ou os feitos do que 
prova; ma1·idança, o acto, ou a obra do que é ma
rido ( 1) ; creança, o fructo, ou a producção do que 

(1) Scientia é propriamente o predicado do que sabe. 
cc Em logar destas duas igoorancias, lhe deu as duas scien

cias contrarias: a sciencia de quando havia de morrer, e a scien
cia de que se havia de salvar.,, Vieira, Serm. T. 4.• p. 256, 
co L 1. n • 

(1) Viveudo ambos de commum e de corisuum e fazendo
se ma~·idança qual deviam. Fernão Lopes, Chrou . de D. Pedro , 
C. 29. 
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cria (1); lavrança, a producção do que lavra(~) ; an
dança, o acto do quo anda (3) ; matança o acto do que 
mata(~- ) , e, por extensão, numero de mortes; vizinhan
ça, o aclo do que é vizinho ; pelo que dizemos fazer boa 
ou má viz inhança, e por extensão, numero de vizinhos . 

Como esta desinencia Lraz a idea de extensãrJ e gran
deza, faz com que alguns vocabulos tomem a accepção 
de augmento e de nurncro ; v. gr. 7Josscmça ( 5) , grande 
poder; rnostrança (6), mostra grande, apparalosa; ga
bcmça (7),· grnnde gabo; mestrança, numero de mestres . 

Do mesmo modo cloença, o estado do doente; crença 
o aclo, ou a fé do crente; offensa, a obra , ou a palavra do 
que offende ; presençn, o aclo do que está prcsenlr, ele. 

Madtlança, por extensão, sign ifi<'a 1a111hem vida de casa
dos : 

Toda m'o ra cu arrebato 
Pela lua maridança . 

Gil Vic. Ohr. T . 1." p. 140. 

· (1) Qu iz saber como as tiranHn (as aJcns) c di sseram - me 
ser de uma de duas maneiras. No verão mel lendo dois ou trcs 
mil ovos no eslen:o, c com a quentura do tempo c do esterco 
sahem as creanças. Fr. Gaspar da Cruz, Tracl. da China, C. 9. • 

Creança é, pois, di!ferentc de menino, como bem expres
sou Vi.eira dizendo: - Mulheres, meninos, c?·ea-nças e enfermos . 
Cart T. 2.• C. 2.3 p 20. 

(2) Terra grossa e de muita lavmnça . Tenr . Itiner . 
Vendia minha lav·rança 
Um ovo por dois reaes. 

Gil Vic . Obr . T t.• p. 25i. 
(3) Foi continuando u a :~ dança de seo fado. Mau . Bcrn. 

Estim. Pract. p. 142. 
(4) Durava a matança Lres e quatro dias . Teor. llin. c. 9 . 
(5) Fr. Ga par da Cruz , Tracl. da China, C. 6. 0 p . 48. 
(6) Deixeruos taes a ba s ta~ças , 

Taes riquezas, taes mostt·anças ; 
Deos me torne ao meo buraco. 

SádeM ir . T.t.•car t. 3.•p. M3 . 

(7) As minhas gabanças me fizeram a Li, e ao mundo digno 
de reprehcnsam. Ined. d'Alcob . T. 1.• p. 184- . 
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As desincncias portuguezas eza e e;; sam alteradas 
da fórma úas, em que _terminam no nomi nativo do sin
gular muitos nomes latinos da Lereeira dec linação; como 
por exemplo: as,~e.·itas, de que se fez aspereza; ,luritas, 
dureza; fàilas, fereza; finnitas, firmeza; gravitas, gra
veza ; /argilas, largueza ; levitas, leveza ; nobilitas, no
breza; p~witas, pureza; m·úlitas, aridez; placitas, pla
cidez; plenitas, prenhez; rigiditas, rigidez; soliditas, 
solidez; duphcitas, dobreza, ou dobrez; nnditas, nude
za, ou nudez; surditas, surdeza, ou surdez, etc. 

Já se vê que as desinencias eza e e.z proveem da 
mesma raiz que a terminação ade : só com a di.fferença 
de haverem aquellas sido tomadas da fórma do nomina
tivo, e esta da do ablativo do singular dos referidos no
mes latinos ; havendo alguns d'estes que passaram para 
o portuguez com ambas as terminações; como claritas 
de que temos clareza e claridade ; ferúas, fereza e feri
dade; gmvitas, graveza e gravidade, ele. 

Sendo o ablativo um caso circumsLancial, d'aqui pro
cede que a desinencia acle denota Órdinariamente uma 
cú·cumstancia ou qualidade; em quanto que as desinen
cias-eza e ez, tomadas do caso reclo, sam designativas 
de acção, {01·ça e intensidade. 

Até aos fins do seculo XV, e antes que a lingua se 
formasse, adquirindo fôrmas . regulares, as desinencías 
eza, ez, ade, â'l, O?', e ura, eram tomadas umas pelas 
outras ; o que tende a confirmar que todas ellas proYeem 
da mesma raiz; achando-se trocadas nos auctores d'aquella 
épocha 'n um grande numero de vocabulos -que fariam 
hoje exlranheza a quem não estivesse Y~rsad~ na lição 
dos referidos auclores.- Vejamos isto 'nalguns exem plos: 

TunPmAoE, por torpeza. Gil Vic. Obr. T. 1.0 p. 16( 
LIDERAI.EZA, por liberalidade. Vid. 1\'lonast. L. 1. o C. 11. 
VIUVIDADE, por viuvez . lnedil. d'AJcoiJ . 'f. 2.0 p. 51. 
DuLcJoÃo, por doçura . Vid. l\ionast. L. 2.° C. 11. 
MANSIDA.DE, por mansidão. Eluc. Je Velcrb. 

14 
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FALSUnA, por fal!!lidade. 
INCEHTinÃo, por incerteza. 
NuwA Dll, por nudez. 
DEVACIIlADE, por devacidão. 
CuLçou, por doçura. 
lGu.A,uç~r, .[JOr egualdade. 
BRA.ND.EZA, por brandura. 
F A.RTEZA., pur fartura . 

Vid. Monast. L.t.oc . 6.0 

Jd . L. j.°C.18. 
ld. L. 1.° C. 6. 11 

Id. L. 2." C.16 . 
ld . ibid. C. 7. 0 

Leal. Conselh . C. 59, p. 2 t 2. 
Vid . Monast. passim. 
lnedit. d'Alcob. T. 1. 0 p. 254 . 

Porém, depois que a lingua regularisou suas fórmas, 
ou para melhor dizermos, depois que o genio da língua 
çliscnminou o valor e significação de cada. uma d'estas 
fórmas, passaram as mesmas a ter particular emprego , 
não sendo permillido confundil-as. 

Algumas raizes conservam ainda duas e tres desi
nencias ; como, v. gr/ alteza e albttra, escttz·idão e es
curidade, fresq'ttidâo, frescum, e frescor; -mas a dif
ferença é es.ta: - eza denota intensidade ; ào grandeza 
e extensão ; o1· actividade ; tt?·a estado, e ade qualidade. 

Como a pr.imeira d'estas .desinencias denote intensi
dade, emprega-se especialmente em sentido metapbysi
co (1); - assim, com referencia ao animo, dizemos al
teza e não altura; v. gr. 

Alteza da fama nas armas . Moraes, Palo1. T. 1.0 

P. 2.a C. 47, p,. 318. · · 
No mesmo sentido : lcwgueza e- nã01 largura. 
«Ordenou ao capitão' de Goa e ao védor da fazen

da de el-rei o agasalhassem com toda a honra e l·ar
gueza. )) Lucena, T. 2·.0 L. 6.° C. 2. 0 p .. 29-9. 

Todavia, para designa rlil'10S ()) os tado do an~Jll()) nos 
servimos da desinencia ttra., dizendo v. gr. t1'istu1'a em 
vez de tristeza. . 

Tristeza contém urna idea de força e iolensidade; 

(1) Tambem se el)lprega no sentido physico para denotar 
intensidade; v. gr. « Proftmdezas do mar . '' Am~es, Dia!. 2. 0 

G, 17, foi. 74. v.- Redondeza da terra, etc. 
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i. é a idea triste que punge, que affiige ; e tristum si
gn ifica o estado morno e taciturno de quem está triste . 

Escuridão denota grande escuro ; pelo que dizemo 
a escuridão da noite ou das trévas ; -e escuridacle de
signa qualidade de escuro : v. gr. as noites não teem 
lodas a n1esma esctll'idade. 

A desinencia ura indica estadà, pelo que dizemos : 
a temJJeratura da aLbmosphera; a frescttra da manhan, ele. 
-porém [iresco'l' deuola actividade; i . é o fresco que pe
netra, que se senle, que r·efrigera. - U1·a lambem si
gnifica algumas Yezes acçãrJ, corno em arrastadttr:a, var-
1'•?dura; méls 'neste sentido poncos mais Lemos, porque 
não eslão no genio da lingua . 
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CA PITUI.O XVIII. 

DOS Dlit!INUTIVOS. 

As desinencias diminutivas portuguezas proveem das 
latinas ellus, a, illu.s, a, olus, a, ulus, a, e culus, a, 
algumas das quaes conservâmos sem alteração; como v. g. 
cas1ello, 1·odello, columnello; pagella, conchella, aroella, 
.1Ja1'cella, ·tie.[a, mg,millo, codicillo, bollinholo, aldeola, 
bandeiJ'ola, moço·i!a (o i é euphonico), casulo, etc. 

Porém a desinencia ellus, a corrompeu-se em elho, a 
de que se formaram artelho, folhe 7ho, bedelho, chavelha, 
<'rave!ha, a:zel/w (1 ), etc. 

Jllus, a foi alterada de dois modos: 
1. 0 Em ilhu, a, com a qt1al Lemos anilho, grava

t'llw, 'rastilho, brocadtlho, cintillw (2), peguilho, camJ
f lw, r ar til h a, forquilha, espiguilha, mantilha, rosqu.i
l n, perilha, lellitlta, etc. 

2. 0 Em inho, a, de que fizemos: ba·rquinho, car
n:ultn, cavallinlw, rapazinho, velhaquinho, casinha, fio-
7·in/ta., moçinha, dot'dinha, ele. 

~sta ultima desinencia, com que temos a maior par
te de nossos diminutivos, é Lambem a mais propria do 
estijo g1·ave. 

lnho, a, mudou-se em im por cont1·acção: v. gr. 
barraquim, car1·oám, espad-im, lagostim, sellim, patim, 
forrún, camarim, rnolhe1'im, dominiqu-im .. 
· . liilo, a, mudou-se por contracção em el; por ex. 
cordel, l'anast.rel, suguitel, trouxel, ranchel, etc. 

As desinencia.s ulus, a, e culus, a, por serem bre
ves em latim, não podiam deixar de passar alteradas 
para a nossa primitiva linguagem~ e a razão é obvfa.
A pronunciação d'estas syllabas tornava-se impossivel a 

{1) No latim barb. ascella. 
(2) As roupas recamadas de ouro, e tomadas airosamente 

em um cintilho de saphiras. Vieira, Serm . T. 4.0 p. 19~, cot. 2.• 



DA LINGUA POH.TUGUEZA. 187 

hom~ns rusticos, como sabemos que eram os d 'aquelle 
tempo. Nos do nosso temos n6s a próva ; -pois nenhum 
h:l hi que pronuncie phosphorn, telegrapltu e outros se
melhantes vocabulos, sem os deturpar horrivelmente. 

Verdade é que desde o renascimento das lettras até 
hoje se teem introdnzido entre nós muitos vocabulos com as 
terminações diminutivas ulo, a, e culo, a, breves, como 
por exemplo: capsula, campamtla, cellula, fo ,mula, au
riwla, pellicula, partícula, labernaculo, corpusculo, cu
bículo, homunculo, adminiculo, articulo, indúulo, ve?·si
culo, mnnticulo. etc. porém estes nomes sam pela maior 
parte scientificos, e nãa do uso e domínio popular. 

A desinencia ulus, a. conYerteu-se em ullw , a, e olho, a 
com que temos capttlho, agulha, piolho, rdha, (de ?·o
lula, dim. de 1·ota, roda) e po'ucos ·mais. 

A desinencia ç.uhts, a, tornou-se primeiro em r:o, a, 
por ser, como já vimos, a suppressão do L um dos mo
dos porque se operou a corrupção da língua latina. 
D'aqui nos veiu uma porção de diminutivos em co e ca , 
laes como: amorico, a.banico, burn:co, demonico, vem
nico ( 1 ), A11tonico, Joctnico, mullterica, pellica, Anni
ca, etc. 

A facil mudança do c em l, por serem lettras quasi 
semelhantes, converteu as desinencias diminuti,as co e 
ca en1 lo, ta., te, eom que temos: franganito, cm~ito, 
granito, picoto, perdigolo, al.7ibeta, t,·ombeta, c1·n:zeta, 
ca1·reta, vitleta (2), carnarela (3), maleta ( ~· ), montanhe
la, se·reLa (5 ), columnela (6), dia-brete, re·sele (7) , ma-

(1) Emprega Vieira este dim·iouLivo no estilo epistolar, 
dizendo: Entrou S. Martinbo com o seo ve1·anico. Cartas, T. 1. • 
c. 47 I P· 210. 

(2) Souza, Vid. do Are. T. 1.• L. 2.• C. 3~, p. 374. 
(3) Pant. d'Aveir. Itioer. C. 55, foi. 215 v: . . 
(4) No latim barbaro maleta. -« Maleta, d1mmutn•um à 

Mala.» Du Caoge, Glossar. ad Script. etc. 
(5) Godin. llel. C. 19, p. 153. 
(6) Pant. d'Aveir. JLiner. C. 25, foi. 70: it . C. á4, fol.1i3 v. 
(7) Tirito, Mon. Lus. T. 1.• p. 155. 



188 GENIO 

ganete, castellete (1 ), pistolete (2), m·chete (3), pobre
te (4), illwte (5), mangote, sa·i.ote, cama1·ote , d?'clwte, ctn

.cltorote, e assim outros muitos. 
Tambem temos alguns diminutivos formados com a 

desinencia jo, a qual é outra alteração de co, v. gr. lo
garejo, quintalejo , animalejo, salmone:[o, etc. (R) . 

(i) Tenr . ltincr . C. 31, p. 67 . 
(2) Pant. d'A veir . Hiner . C. 88, foi. 3,15 v. . 
(3) Souza, Vid do ~~·c. T. 1-0 L. 2.° C. 19, p. 2&2,.. 
(4-) ld ibid . L. 1" C. 18, p. 109 . 
(5) Pant. d'A.veir . Uioél' . C. 16, rol 51 
(6) Aqui fica lambem provado que a língua porLugueza não 

enjeitou quasi todas as terminações diminutivas dos vocabulos la
tinos, como temerariamente affil'mou o cardei!l Sarai~a !)a Me
maria em que pretendeu provar que a lí ngua portugueza não 
é tllha da latina Vid. T 12 das M,em . da Acad . R. das Scien . 
de Lisboa, p. 24. · 
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CAPITULO XIX. 

DAs DECLINA.ÇÕES, E oos CAsos nos No~tES. 

Se entendermos por declinaç.õe.s as Yarias fúrmns 
terminativas que conLrahem os nomes e com as qnaes suc
cessivamente passam de um a outro modo de stgnificar 
dentro de c.ertas relações como acontece na língua gre
ga e latina: seguramente não podémos dizer que lemo, 
declinações e casos em portuguez: porquanto, já mostrá
mos como com a corrupção do latim se alleraram e per
der·am essas fôrmas lerminatiYas de que apenns ficámos 
consenando os vestígios nos pronomes pessoaes.- .Mas 
se por declinações houvermos de entender as differen les 
relações e circumstancias que exprimem os nomes por 
meio das pt·eposições de que nos servimos, e com ris quaes 
fazemos variat· essas relações e circumstancias, por eerto 
temos declinações, e é a esta luz que nós as considerâ
mos, e distingu imos os casos ('I) . 

(1) As mesmas -ideias que acabtunos de ex pôr se encontram 
na Grannnatica Fra nceza, publir.ada eu1 Paris pelo senr. J. I. Ro
quete, n'urua excellenle nota que no~sos leitores folgarão de achar 
'n este logar, e que, por isso, passâmos a transcrever: 

« Os grammaticos vulgares Leem commettido atégora um 
grande erro dizendo que os casos sam as difi'erentes LerrninaçõtJS 
dos nomes; e, como n'as línguas porlugueza, castelhana, fran
ceza, italiiina, etc. não ha terminações dos nomes, coruo na gre
ga e latma, decidin11n pedanlescamenle que 'n aquellas línguas 
não havia casos. Este erro vem de uma falsa interpretação. 
A palavra · caso deriva-se de casttS, que significa, na ver
dade, queda, desinencia; rn~s significa Lambem accaso, accidente, 
circumstancia. A primeira accepção toda material, fez com que 

1 se não curasse da segunda que é logica; d'aqui o engano que 
a !"orça de habito e a falta de reflexão Leem perpetuado nesci.a
mente. Se se hou es~e tonrado na segunda accepção. ha murlo 
~~ Leria dedu~ido d'ella a: definição logi~a que aci~11a 1t1C damos. 
lenhamos, pors, por assentado que as hnguas latma e ;.~: rega lr 
nham casos em ambas as accepções: as modernas. só os teenr na se
gunda, os quaes se formam por meio de part~eulas. )' fJramm. 
da Ling. Franc . por J. I. Roquete. Paris, 1850, P· 20. 
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l\o proprio latim devemos reconhecer que não é só 
por meio das terminações que se formam os casos -
Além de terminações identicas denotarem dois e tres ca
sos uistinct.os, tornando assim manifesto que não sam ri
gorosamente as desinencias que constituem os casos, sal- . 
La, por outra parLe; aos olhos qne o maiur numero de 
relações e de circumslancias se exprime na mesma língua 
por meio de preposições. 

A ppertemos mais o exame : 
O genitivo e o dativo não admittem preposições e 

formam-se- só por meio das desinencias ; -mas a razão 
é facil de explicar. Cada um d'estes casos não designa 
mais que nma relação, e bastam as respecliYas desinen
cias para os dar a conheeer.- Não aeonlece já isto 
coú1 o accusalivo e o ablal.iro que dHnolam, uão só ac
cidentes diversos, senrro mui variadas circumsLancias que 
só podem expressar-se por meio de preposições, tornan
do-se estas por tal modo inuispensaveis para CYitar a 
obscuridade da oração, qne sabemos que até os proprios 
-romanos não podiam prescindir de as emp l'Pgar frequen
temente para se_ fazer entcnliler com clareza. ( 1) 

Voltando agora .ao portuguez, observaremos que, 
uma vez perdidas as desinencias dos casos, e sendo mis
ter indicar o genitivo e o dativu, passaram estes a ser 
designados por meio de preposições, de um modo ana
logo áquelle porque o sam em laLJm o accusativo e o 
ablativo; no que não podêrnos, por certo, deixar de re
conhecer que ' 'eiu aqui a lingua em soccorro de si propria, 
reconsttui ndo-se segn ndo as fôrmas latinas que I h e sarn pe
culiares. 

('l) Suetonio, tractando de Augusto diz que o principal 
cuidado que este tinha era o de expressar com a maior clareza 
possivel seo pensamento; e que, para conseguir este fim, não 
duvirlava de ajuncta!' pr-eposições ás palavras, e de !'epeti!: {1'equen
temente as conjuncçõcs Neque prrepositiones verbis adclere, ne
que conjnnct.iones scepius iterare Jubitavil. Suel. Vit. Angusti, 
Cap. 86. 
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O geuitivo é o caso em qne se acha o nome que 
determina uma referencia, ou relaçR"o, do qual nasce uma 
causa que o liga com outro nome, que o põe em conne
xão com elle.- De proceder do nome posto em geniti
Yo uma cau a de referencia, ou relação , Yeiu natural
monte a id ea de JWiiiC'iJn:o e 7wrte d'onrle, e, em falta de 
Liesinencia, passou <·:ste caso a ser denotado com a pre
posição de que indica origem, p1·in,:i7Jio, e ]JaTle cl'unde 
a!gwna vem, ou. procede. - Com effeito, ele Pedro quer 
l' rgo rosamenle dizer que Pedro é a origem, ou o princi
pi·o de que provém uma rcferencia, ou reFação, por cujo 
motivo alguma coi sa lhe é tocante, ou relatiY:J ; por ex
em plo : li\'l'o de Pe.·f•·o. 

Está Pedro eru genilivo pela razão de ser o auclor 
do lirro , e, por lantó, a causa efficienle da relação em 
que está o li vro para r.om Pedro. 

Do mesmo modo se dicennos : criaJo, filho, entea
do, mulher, tia, sogra, etc. ele Pedrn, veremt •S que no 
genitiYo ele Pedro está a causa e a explicHcão de todos 
estes nomes, e que de Pedro ser amo, páe, 7Jadras1o, 
mrwido, sobri,th·' , e qenro, proYém a relação de criado, 
fi I h o, enteado, etc. 1.1). 

(I) Não nos conformâmos 'nesta parte com a doct1·ina de 
Le Marc, que diz :- «Le substantif apposé dév eloppe, expli-

. que l'itlée comprise dans le premier substnntif, le geuitif ue 
cléveloppe poiut cette idée, mais Ia ressene, la circonscrit: aussi 
la syntaxe marque·t-elle ta dilférence de ces d~ux efTets par l'i-
9entité de cas dans l'appositi.on, et la differéncc de cas dans 
la eonnexion. » Cours Pratique eL Theor. de la Lang.Lat. 3 . me 
ed1t. p. 200. 

Pelos exemplos que no texto se referem, torna-se eviciente 
que o geniti i'O explica a id ea comprehendida no primeiro subs
tantivo; scntlo, portanto, falso o que afhrma Le Mare; i. é que 
o genitivo oiio expl icá esta idea . Explic.a-a, dá-lhe u111a causa, e, 
a~ mesmo tempo, lilllita -lhe e circumscreve-lhe a idea de exten
sao; porque urna coisa não se oppõe á outra. 

quanto ao substantii'O apposto, limita a idea de eJ(tensão 
d_o pnmeiro substantivo, 11115 não a explit:a, como faz o geni
lJvo . Quando diz·emos v. gr . o t·io Tibre, tirâmos a idea de ex-
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Outra relação se dá ainda qu e é a que Lem a coisa 
possuída para com seo dono, ou possuidor, como v. gr. 
palacio, chapéo, espada de Pedro: onde se vê que pala
cio, chapéo, espada sam pertencentes a fedro, em razão 
do direito que d'el\e proYém; da posse em que eslá d'es
tes objectos, e de ser dono e possuidor dos mesmos. 

Se consultarmos nossos antigos documentos, es,eri
ptos em latim barbaro, acharemos que a preposição ele 
começa já a apparecer para denotar o geniLiro, sem em
bargo de que 'n estes mesmos documentos se encontram 
ainda as desinencias proprias de todos os casos, posLoque 
a maior parte das vezes corrompidas e trocadas. (1) 

O àativo é o caso em que se acha o nome que sen'e 
de exprimir uma idea de Lermo , ou de destinação. (2) 
- Corno esta idea tem relação com a de direcção e de 
lf)gar 71am onde, en1 falha de desinencia pass0u a ser de
notada com a preposição a que indica m.ovirnento cliri-

tensão. que tem o nome rio , limitando-a e circumscreve.udo-a, 
mas não a explicâmos; porque o nome Tibre não é a causa nem 
a explicação do nome .rio.-E' isto mesmo o qne pretende e diz 
du Marsais: 

Mais outre cette façon de pm=!er, il y a encore l'apposition; 
c'est lorsque l'on mel les denx mots au même cas, parceque ne 
désignant qu'une rr.ême chose, on les considere soas le mêrne 
raport: c'est ainsi qne notís. rl>isons, le fleuve Don, le monl Par
na,sse, etc. OEluvr. de IDo M;t~r• s . T. 1.cr p f5•/l .. 

(1) Par-a prova do q.ue fica exposto, citaremos os seguin
tes trechos : 

« Teuimus eriditale quos fuil de Nausti, in noslro jure in
tegra.'' J . Pedro Ribeiro, Dissert. Cbron T. 1.0 Docum. n. o H 
p. 204. 

« Damus vobis ipsas ereditales·, et ipsas Eclesià's, pr'b re
rnedio anime mee. el. de pa1·cntum nostrorum, el aheatis cura de 
auir:ne rnee. Id. ibid. DocllnL n.• 24 p. 224. 

(2) Rieo n'iodique mieu"< l'emploi el Ia nA(ure dn datif, 
qne le mot de determioatif ; oo verra que jamais ce ca s 
n'es.t ernployé q!]e pour _exprirner au propre ou figuré une idée 
de terme, ou de destination quelconque, favorable, OLl defavo 
rable, ou inditlét·cnte Le Mare, ~ours P1·atique el Theor. de la 
Lartg. Lat. f1· 222 . 
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gido a U?n lermo; Vindo, porlilnlo, 0 nome pOSlO 'n esle 
caso a ser o termo ao qual se dirige, ou encaminha al
guma acção. - Assim : a PPdro quer rigorosámente 
dizer, em caminho, em direcção, ou Ç~,te Pedro, e da si
gnificação do verbo é que se deprehende a idea de perda, 
ou pruveitn, ou lambem a de um resultado indilfcrente: 
v. gr. dou favor a Pedro: significa que mco favor se 
dirige a Pedrl); e d'aqui a idea de proveito que resúlla 
a Pedro de meo favor. 

· Pelos eÀemplos que passàmos a lranscreYer, em que 
o dativo se acha indicado pela preposição a, se verá que 
a idea que em primeiro Ioga r se ofi'er·ece é a -de dú·ecção, 
e que d'esla é que naluralmcnle se ueduz a de ter111o e 
eles tinacão. 

a i~ste pomo e a palmeira que o dá parece ser das 
mais proveitosas coisas que Deos deu a o homem. » Barr. 
Dec. 3. 11 L. 3.° C. 7. 0 p 310. 

«Nem mais nem menos aconteee a uma consciencia 
que an<la capliva da culpa . » Souza, Vid. do Are. T. 1.0 

L. 3.° C. 11. p 4-U·. 
« Tragedia de s1m forLuna a elles lastimosa., a nós 

Hlegre. >> .T. Freire, Castr. L. 3." p. 250. 
«Tropel de representações feias e abominareis á vi'l'

tude, á fé, e á Tazão e lurne natuml. >> Luc. T. z." L. 6. 0 

C. 1õ, p. U2. 
Já se vê· que a perda das dosinencias dislin.cLivils 

dos casos, d.e que um sabio conlemporaneo nosso quiz 
tirar argumento de que a língua porLugueza não é filha 
da latina (I), foi quasi impercepLi·vel, e de nenhuma illl
portancia; porquanto, á excepção do genitivo e dativa, 
para cuja repa.ração a mesma língua prestou seos pro
prios subsídios, os casos que em latim sam regidos de 
preposições, i. é o accusali\'o e o ablati' o, nada soffre-

(1) Virl. a cilada Mento!·ia e111 que se p t· etet~de pravap que 
a ltngua porlu!!ueza não é filha da !aLi na, T. 12 das l\1em . da
A.cad. R. das Scien . p. 12. 
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ram com a referida perda, continu·ando a ser indicados 
com as preposições com que d'antes o eram; e até mui
tas vezes podem deixar de as t1-.r, sem que 'n isso se dê 
o menor equivoco; o que especialmente àcontece ao abla-

, tiYo, como" vamos mostrar nos seguintes exemplos: 
<<Passados estes dios que Vasco da Gama aqui es

teve, partiu-::-e caminho do Hio do Infante uma sea;ta feúa 
oito dias de dezembro.» Fern. Lopes Castan. HisL. da In
dia, L. 1.°C. 3. 0 • 

<<E correram qnasi todo aquelle 'dia arvcwe secca 
com o mar muito grosso.» ld . ibid C. H1. 

<<Deu nelles assim ousada mente lança tes't em pu
nho.>> Bar. Dec. ':!.a L: õ.° C. 1ü, p. õo~. 

«Deu-lhe um temporal com que o mar lhe comru a 
galé capitão, Simão ll:!amns. ,, IJ. ibiJ. L 6° c. 2.0 

p. 27. 
<<Acabando de espalmar ns fu stns e provei-as do ne

cessario, nos partimos uma qucFCa (e~ra, seis dias do 
mez de novembro.» Fernão .Mendes, Peregr. T. 1. o C. 5. o 

p. 17. . 
« E tornando na mão um páo que trazia para me 

encostar me fui para elle m~o passo cheiJ. >> ld. ibid. T. 2. 0 

C. 116, p 1U. 
«Desfere a capitania de .D. Francisco a Yela, dizen

do toda a gente voz em grita: boa viagem! » Luc. T. 2 . o 

L. õ.0 c. 10, p. 187. 
<<E porque os soldados qne mil.itnYam com Virialo, 

andaYam derramados por on ·le se podiam defender, pa
receu a Bmlo bem offerecer-lhe condições de pnz, e as
signou-lhe campo e Jogar para, morarem, deixadas (~S ar
mas.)) Arraes, Dia!. a .o- C. 1!, foi. 93 v. 

((Era o tempo escuro e tormentoso : eis que alta 
noite sentem um rumor extraordinarin como de um tro
vão continuado.» Souza, Vid. do Are. T. 1. 0 L. 1.° C. 16, 
p. 1 Oõ. -

<< Met!eu-se el-rei em uma fusta, Yestido em uma 
cota d'armas, t·osto e cabeça descubcrta, dava sua boa som-
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bra e alegria certos signaes de victoria. >l Id. Bist. de 
'S. Dom. P. 2.3 L. 2.° C. 20. 

«E mandou-lhe quo rlesC<Ibe1·to o ladrão· fosse quei
mado.)) Vieir. Serro. T. 3. 0 p. 341, col. 1.a 

«Nenhum ·ehrislão ba de consciencia tam perdida 
que não faç.a conLa de se ccnverler e se dar a Deus al
guma hora. >> Jd. ibid. T. ~ . 0 p. 39[, col. 2.a 

<<O Auclor da natureza o temJJO que çlestinou para 
descanço dos animaes ordenou que se ausentasse o sol.)} 
1d. bid. T. 8." p. 2, col. 2 .a 
. <<Levantava-se o conde cedo verão e hynverno. u 

!d.ibid. ·T.1õ, p. 314, col. (.a 

cc E aindaque não perdeu a vida, corntudo veiu tan1 
pe1·didas as cores e as forças e tam desfigu1'atlo o gesto, 
que apenas podiam, nem elle ter-se em pé, nem os co
nhecidos conbeeel-o. >> l\'lanuel Bernard. Nov. Flor. T 3. 0 

p. U7. 
Como se ve, a falta de preposições não produz equi

voco algum em todos .esles casos, que sam os mesmos 
que em latim costumam ter as preposições occultas; an
tes devemos notar que a expressão das mesmas, sem dar 
maior clareza á oração, lhe fizera perder muito de sua 
concisão e energia, occasionando o que se chama sole
cismo; como bem adver'iu o padre Antonio Pereira de 
Figueiredo no Esp;rito da Ling. Portugueza, onde diz: 

cc Sam esles na nossa língua uns como ablativos dos 
que os grammaticos chamam absolutos: onde se se expri
mir a preposição que os rege perderá a oração toda a sua 
graça, e talvez t:e commellerá solecismo que é o maior 
defeito d'ella. » Mem de ULter. da Acad. R. das Scien . 

. T. 3. o p. 164-. 





TITULO 11. 

DO . 'OME OJECTIVO. 

CAPLTULO I. 

H(}S lll~l.'i \t~IINi\TlVOS. 

DeteriJI inativos pt•ssoaes. 

Os clcLenBinatiYos, ou pronomes pessoees, assim 
cbamad0s po.r si·gnificarem as pessoas, ou os ipdividuos 
<[ue ftguram no discurso, sam: eu, tu, elle; e/la, e el'lo 
anL. Lodos procedentes do latim.-Eu vem cle ego, l:n de 
6tt, eLI'e·, e.lla, ello, de ille, illCI!, atud:. 

tlt plural d'cslas Yozes é: nós (1), vós, e elles, el
tas, ellos, 

O reciproco se não é mais do q1:1e a variaçã0 de um 
llekermiNaUv@ da' tercoiJ."a pessoa, que p0de ser el'l'e, em, 

.• Verdadeiramente nós não é plural de eu ; porque nós quer 
d1zer : eu e mais outro ou outros indivíduos alheios e àislinctos, de 
níim .. -Em rigor, o plural de eu é eus, ainda que rarissimas vezes 
o Vejamos empregado; v. gr. 

« E'm mim ba dois eus. E islo ha em todos os homens, um 
segende a carne, outro segundo, o espirito. » Heit. Pinto, Imag. 
P. 1.• Dia!. ~-· c. 3.• P.· 56, eol. 2.• 
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aquelle, ou outro qualquer; pois dizemos: este esquiva
se aos perigos; aquelte mata-se a estudar, etc. - Vem 
egualmeute do I afim, onde l.ambem lhe falla o nomina
tivo . 

Os referidos pronoml's sam em nossa lingua as uni
eas palavras que contrabem differentes fôrmas, segundo 
os casos. - · O emprego frequente que d'elles é mister fa
zer explica, por certo, a causa de haverem conservado 
as fôrmas terminativas que denotam as relações em· que 
sam tomados. - Estas ·(órmas, ou variações, . pouco dif
ferem das que appresenlam os casos latinos de que pro-
v'eem; como Faci lmente se póde verificar. · 

As nriações dos pronomes en, lu f' elle admitlem 
uma collocação que de balde pretendera imitar a lingua · 
franceza, sendo tal collocação quasi a mesm" que teem na 
de Cicero.- Assim, pode!nos dizer com os latinos me 
juval me agrad-t, ou juvat rne, agrada-me; te Togo te 
rogo, ou rogo te, rogo-te, etc. 

Nossos antigos escriptores serviam-se da fórm alhe 
do pronome pessoal elle para denota(' o aceusaLivo do 
mesmo; v. gr. . 

« A duqueza que -em extremo lhe amava e com to
dos estes aggravos o não podia tirar da vontade quiz ver 
se por manha o poderia haver á .mão.» Moraes, Paim. 
d'lngl. T. 1.o P. 2." C. 74, p. 500. 

~) ~ «.E quiz Deos que ho Catual não ousou de matar Vas-
, co da Gílma, nem os seus, que hem quizera fazel-o por 

amor dos mouros que lhe peitªvam. Fern. Lopes Castan. 
Hist. da Ind. L. t. o C. 21. 

Esta fórma a que nossn lingua não podia repugnar ' 
por ser analogn á do caso correspondente illttm, am; ud , 
foi, todavia, rejeitada, e. para empregarmos o mesmo 
pronome em accusalivo, precisamos dizer a elte, a ella, 
ou então mudar de pronome e usar do determinativo o, a. 

Os pronomes, comquanto façam . as vezes dos no
mes cuja fastidiosa repetição servem de evitar, pódem. 
comtudo, junclar-se aos apzJell,ll'iros, e ainda aos pro-
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prios. Barros, para maior clarez1 da oração, usa frcq ucn
t.ement.e junctar o pronome elle aos referidos nomes; por • 
exemplo: 

A razão porque elle viso rei deu este na Yio mais. 
Dec·. 2.a L. 2.° C. õ. 0 

Devia elle Pate Unuz commett.er- este negocio. Dec. 2. n 

L. 9. 0 c. 0. 0 

Porque elle Lopo Soares sempre t.inha mais respeito 
ao que lhe elrei mandava. Dec. 3 a L. 1. o C. /f.." 

Desavindo delle Capitão. Dec. a.a L. 2 .° C. 2. 0 

Outros muitos exemplo's se encontram no referido 
auctor, que não nos parece dever ser imitado 'nesta parte. 

As variações dos pronomes pes:soaes costumam re
pelir-se na oração para maior clareza da mesma ; sen
do, aliàs, esta repetição um idiotismo da lingua; v. gr. 

Parecia-me a mim bem a segurança. Godinho. Rei. 
c. 14, p. 106. 

Eu vos hei de levar por onde nem os alarves nos 
vejam a nós, nem nós os vejamos a elles. Id. ibid. C. 2iJ, 
p. 18::!. 

Travou-se uma peleija de maneira ... que lhe con
veiu a elle sahir do baluarte com toda a outr.a gente. 
Bar. Dec. 3.3 L. 5.° C. 3.0 p. 543. 

Porém a etles a .noite lhes custo li muito cháro. Id. 
ibid. L. 8.0 c. 4.0 p. 276. -

Mas se bem attentaes elle só tracta de se consolar 
- a si .. Luc. T. 2. 0 L. 5.° C. 2i, p. 27. 

Os padres lhe dizem a elles as coisas da fé. Id. ibid. 
C. 25, p. 274. . - ' 

Nem estes homens podem pretender enganar-nos a 
. nós. ld. T. 3. 0 L. 7.° C. 25, p. 196. 

Quando, porém, os referidos pronomes sam agen
tes, ou subjeitos da oraç1io, permilte a lingua que se 
o.mittam ; o que produz notavel concisão e graça no es-. 
h lo. -0 seguinte trecho contém a prova d'esta asserÇão. 

Arranca o estatuario uma pedra d'essas montanhas,_ 
tosca, bruta, dura, informe; e depois ~ue. desbasto OI\ 

i5 
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mãis gr·osso, tórna o maço e o cinzel na mão, e come
ça a formar um homem, prirrleiro membro a membro , 
e depois feição . por feição, até a mais miuda : ondea-lhe 
os cabellos, aliza-Jhe a testa, rasga-lhe os olhos, a fila-lhe 
o nariz, abre-lhe a bocca , avulta-lhe as faces, tornea-Jhe 
o pescoço, estende-ll1e os braços, espalma-lhe as mãos, 
di vide-lhe os dedos, lança-lhe os vestidos, aqui despre
ga, alli arruga , acolá recama : e fica um homem perfei
to . Vieira 1 Serm. 'f. 3.0 p. 419 e seg . 

Art. 2.0 

Detenninativos possessit'os . 

Os determinativos possessivos portuguezes proreem 
dos latinos, os quaes foram formados dos pronomes pes
soaes : cumpre, porém, saber de que modo o foram. Do 
genil. latino mei nasce meus, mea, meum, meo~ miíl)Hl; 
- - do genit. nostntm, ou nostri, procede noster, noslm, 
nostrum, no~so, nossa;-do genit. tui v~m tuus, tua , 
twon, teo, tua ;-do genil. vestntm, ou ves11·i, se der·iva 
vester, ve.stra, vestrum, vosso, vo;;sa:- finalmente, do 
genit. sui provém suus, sua, suum, seo, sua, ambos 
reciprocos. 

Já se Yê que os poss~ssivos não sam o~tra coisa 
senão os genilivos dos pronomes pessoaes adjecti,•ados. 
:E, com effeito, meo, minha, quer dizer de rnim: teo 
Lua, de ti, etc.-Jifeo pae, Yale o mesmo que pae de 
mim; c é como dizem os latinos : paler rnei.- Em 
Yez tle seo filho, dizem: filius ejus; i. é filho d'este, 
d'elle, ou de si; porque o reciproco se se refere a lodos 
os delerminatiYos da terceira pessoa; de s1:, quer dizer 
d 'rste, d'elle, tl'aquelle; se, a este, a elle, áquelle, etc 

I 
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Art.. 3. o • 

DP tenn in a t il'os d em onstrat i r os. 

}>assando a lraclar dos r.leterminal'i vos demonstra/?·
vos, mencionaremos em primeiro Jogar o artigo, que clas
siilcâmos no numero d'estes; postoque nossos grammal i
cos, tendo desconhecido até hoje sua Yerdadeira ori
gem, o considerem como purlc dislinclíi lia ornção (I ), 
não sen.do ellc mais do que um adjccliYo determinat.iro. 
tomado de outro latino , como logo faremos 'i'er. 

Constancio, em sua Grammalica Analyliea, suppõe , 
sem fundamento algum, que o chamado artigo foi toma
do na fórma masculina do grego õ, e na feminina ele Yí. 
-Quando mesmo se não queira admilt.ir que a língua 
porlugueza proceda immedialamenle da latina, não sa
bemos como se possa accredilar que o mencionado art.i
go fosse adaptado do hellcnico ; pois é certo que na épo
cha provavel de sua adopção nenhum Lract.o e commer-

.cio tinhamos nós com os gregos, que nos podessem com
municar, não diremos já um ou outro Yocabulo de si
gnificação coiTente; mas, o que é ma:s difficil de crer, 
uma voz que, per si só, não representa coisa alguma, e 
cuja inlroducção só ,póde admittir a hypoLhese de um in
timo Lracto, e a do uso frequente de falar grego. 

Entretanto, o mencionado A. reconhece que no la
~im corrupto das Gallias e da Hispanha se dizja ille sol , 
1/la luna, e que este determina ti v o latino, modificado e 
abreviado depois, se tornou em le, la, para os franceze,, 
. (i} Legenie d'une langue peut bien assujetlir quelque pa.r

lte d'oraison à d.es modifications inconnues dans d'autres idiomes, 
~u la soustraire à des usages autorises dans d'autres langues ; 
ti peut donnel' tieu a quelque tournure singuliere; a quelque. 
construction surprenante: mais il n'ira jamais jusqu' à créer 
une nouve\le ?artie d'oraison. Beauzée, Gramm. Genér . T. 1.e~ 
p: 310 . . 
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ia; la para os il.ailaüos, c el, la para os hispanhoes. (1) 
-l"õra uma razão ele mais para elle, ao menos, deYer 
suspeitar que o chamado artigo houYes'se recebido üma 
origem semelha.nle; c não para accreditar que nós, pe
queno povo da Pcninst1la, falando egualruen1e o latim 
rustico, e sem conlacto algum com os gregos, · fossemos 
buscar a elles o seo artigo. 

O que, p.orém, se mostra com toda a evidencia é 
que o chamado aJ:Ligo o, a, não é s~não o déterminati
,.o demonstrativo latino kic, hrec, !toe, que no ablat. do 
sing. (caso de que tomámos todos os nomes) faz !toe, lwc. · 
-E, assim como . no latim corrupto das Gallias c da His
panha se dizia ille sol, ilta /una, é de crer que nós em
pl·egando exclusivamente o ablativo di cessemos: !toe sole. 
Jwc l-tt11â, lute ten;ii , ele, servindp-nos d'este determina
tivo, qüe depois, com leve alleração, e por evitar o 
som as_pero da consoante c, !::e co1nerleu em lw, h a, e 
finalmente em o, a.- O que ainda -concorre para con-
1irmar nos~· a opiniãQ, é que nos mais antigos documen
tos de nossa escriptura vulgar se acham os dois chama
tios artigos com a fórma lw, lza, que accusa a origem 
que lhe damos. 

Já se •. ê que o a1·tigo em questão, tomado, com'o 
acahâmos de expor, de um tl.elenninaliYo demonstrativo 
da lingua latina, não póde ser ·na portugueza se_não uma 
' 'OZ lambem determinativa e demonstrativa, que restrinJa 
e especilique a significação generica dos nomes a que se . 
juncta. - E' o qMe, na verdade, é, e o que vamos com
proJ·ar com nrios exemplos, que servirão de patentear 
'üesla pa1·te, o genio da lingua portugueza, em cuja ana-
:lyse e estudo nos achâmos empenhados. . -
· · S.e eu dicer, v. gr. A lei nos manda obede,cer ás auclo-

l'i.dad.es: 'nesta oraeão o chamado artigo não só uenottl 
- f!U.e o nome lei é do genero feminino, e· do numero sin- · 

_ (1) O mesmo affirmam Ou 1\hrsais, Ucauzée e outros gra1n· 
m',ll.jcas- e etymologistas . - · 
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guiar, senão ainda restringe e especifica a idea geral de 
lei ; porque particularmente denota a lei cieil que é a 
que pretendo mencionar. 

Pela mesma razão se omit.le o determinativo, quan
do o mesmo nome se toma em sentidQ gr.nerico ou abso
luto .; v. gr. quando digo: Todos ltàrnens tem leis pelas 
quaes se govenwm; a palavra leis não é determinada, 
ou especificada, e 'nP-lla se comprehendem as leis de to
dos os poYos, em qualquer estado de civilisação; mesmo 
quando esta é nenhuma, e elles sam selvagens, e se go-

• vcrnam pelas leis natur~es. · 
A doctrjua que expomos é comprovada por nossos 

melhores escriptores, que assim entenderam a significa
ção d'cste determinativo, como passâmos a demonstrar 
n.os .se:guinles exemplos : 

«<As mercês que por espaç9 de dez annos recebi de 
su1tão lladur sam manifestas a todos. » J. Freire, Castr. 
L. L o n. o 7, p. 6S. · · 

'Neste exemplo se vê que o apj)ellativo sultão não 
tem detet·minativo; porque S(guindo-se-lhe o nome pro
prio lladur., fica declarado .qual o sultão de que o A. fala • 
........ Quaod.o, porém, e dictG appellativo não é accompanha
d<l de nome proprio, o mesrno A. o faz preceder do de
!crminatiYo para .dec:larar aquelle que quer mencionar ; 
v. gr. · 

«A paz capitulada entre o sullão e o estado.>> Id. 
ibid. L. 2.~ n.o 21, p. 80. 

O determinativo serre aqui de designar o sullão de 
Cantbaia, a qnem o A. se refere. . · 

a As torres e os navios os festejaram com horror de 
repetidas salvas. n ld . . ibid. L. 1. 0 n.o -~0, p. 27, 

Horror não t.em determinatiYo, porque, seguindo
se-lhe de 1·epeticlas salvas, fica entendido que horror seja, 
c não carece d' elle.- Porém tor-res e navios o Leem para 
denotar os do porto de Goa, de que o A. faz menção. 

«Pela fortaleza se derramou logo esta fiOYa, (a de 
lhe ,.ir soccoJTo por mar) que foi feslejada dos soldados 
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com folias, e musicas; e pondo todos os olhos no mar, 
as nuvens lhes pareciarn nav ios: tam credulos sam homens 
em qualqueresperança.>> ld . ibid.L. '2. 0 n.oJOI p. 135. 

O nome homens não tem determinativo, porqueoA. na
preposição que enuncia, generalisa a idéa de homens fa
lando de todos, e não em particular dos que se achaYam 
cercados em Diu. 

«Em nada tem a fortuna maior imperio que nas 
coisas de guerra.)) ld. ibid. p. 193 e seg. 
· Guerra, por ser nome tomado em accepção gene-
rica, não soffre determinativo. 

cc E de parte do embaixador· lhe .diceram .tudo o que· 
em boa corlcziR era devido. >J Souza, Vid. do A rceb. T. 1. o 

L. 2.° C. 21, p. 2üõ. 
O nome pctrle não tem determinativo, porque fora 

ocioso, declarando-se do embaixador;- mas tem-no cs-. 
te para designar o de Portugal na côrte de Roma. 

Aínda accresccntaremos ·um exemplo que sene de 
fazer ver porque maneira o determinati-vo indi"Vidualisa e 
distingue qualquer nome. E' de Vieira. 

« P'ois todos estes que aqui tendes p!'esentes não 
sam tambem filhos vossos? Sim, sam : sam meos filhos , 
mas não sam o mco filho. Os outros lambem eram filhos, 
não o negava Jacob, mas o sco fHho era José. Vac muito 
dr, ser filho a ser o seo filho. >J Serm. T. 3. o p. U. 

CoÍlsLancio reprova ter dicto Barros (1): O lempo 
não gastará doclrina, costumes, li11guagern que os prn·
t:tgnezes 'nestas terras deixaram(~), c que fóra mais cor
recLo dizer: a doctrina, os coslMmes, a lingtutgem, etc. 
j unctando-lhc o dcLcrminaLivo.- E' exacLamente o con
lr<írio ; pois Lendo logG : q1te os 7JOrlugnezes 'nes1as ten·as 
deixaram, fora ocioso o determinativo, que, por ouLro 
lado , não pozcra nada á clcgancia. 

Corntuclo, algumas Yezcs, ou porque a euphonia o 

( I) Grammalica Analyt. p. 220 e seg. . 
(2) Dialogo em Louvor de nossa Linguagem, p. 220 . 
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requer, ou porque o abuso _o tem introduzido, se . empre
ga o chamado artigo quando não ha misteç empregado. 

A doctrina, que deixâmos exposta, é lambem a se
guida. na língua castelhana, e tam geral que nos dispen-. 
sa de citarmos um só exemplo. 

O chamado artigo tem a propriedade de substanti-· 
var adjectivos, verbos, e até orações inteiras. 

Ex.emplos de s'Ubstanti·var adjectivos. 

As repugnancias que tem a fé, é, o grande, o ar
duo, o escuro e o sobrenatural dos mysterios. >> Vieira, 
SemL T. L o p. 170. 

Nenhum esteve nunca mais á lerta e com os olhos 
mais abertos, nem no mais alto e profundo da noite. 
ld. ibid. r. 2. 0 p. 148, co!. t.a 

Agora veje que eta muro de diamante em que o 
fino eguala o forte. Id. ibid. T. 15, p: 224, co!. 1.'' 

MeLLe horror somente ouyido, quanto mais o cau
saria o terrível e extranho d'esta demonstracão da ira di
vina. Man. Bernard. Eslim. Pract. p. 279~· 

O cabo Salmon... que é uma ponta no ultimo da 
ilha. Pant~ d'Aveir. Itiner. C. 9.0 foi. 32. 

Pais te desprezas do baixo, 
O allo te abaxará. 

Gil Vic. Obr. T. 2.0 p. 436. 

Exernplos de substantivar os ~erbos. 

Os notaveis e honrosos feitos nom se acabaram 
nunqua sem muyto risco e grande ventura . .Mas a isto, 
Senhor, digo eu que ho tal aventurar nom ha de ser de 
todo posto em ventura. Inedit. da Acad. T. 1. 0 p. f 33. 

O navegai~ tam difficultoso, o chegar incerto, odes· 
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embarcar e appareccr cheio de perigos.» Vicir. Serm. 
T. 8."' p.. oi-. . 

· Tanto que a eslrella d'alva sahin, se deu por toda 
a canJa o leva, leva, com que partimos. n Fr. Gasp . de 
S. Bernard. Hin. C. H. 

Exemplos ele sub-stantivar orações. 

Desenganemo-nos, qQe o crescer · (óra da prop•"ia 
espccie não é augmento, é monstruosidade. Vicir. Ser'In. 
T. !J. o 'P. 1 O O, co I. 2. a . 

O pintarem bem os dados, ou as cartas 11âo está 
na mão do jogado'r, mas se ell'e é sabio na arte, está na 
sua mão o usar bem do fn!JO com que se acha, qualquer 
IJUe elle seja. ld. ibid. T. 8.0 p. 27i, eol. t.a • 

O como se deue apartm· a dieta occasião pende de 
doclriíJUs mais indiYiduaes. Man. Bern. Bstim. Pract. 
I' · :288. . 

Porque então o não queter 
Pa:rtir-me de ti tam triste, 
J~ra causa de deter 
Minhas velas, como viste. 

Canc. de Garc. de Res. Carla de Ulys. a Pen. l'er
t.ida por J. Ro~r. rle Luc. 

O chamado . artigo faz subentender na oração um 
nome indeterminado, ou um verbo em qualquer tempo. 
Ex.emplos: 

-
Que mais ·cháro, que a outras, dar queira, 
O que deu para dar-se a natureza. 

Cam. Lus. C. 9.0 E. 76. 

Ou dae na paz as leis eguaes, constan-tes, 
Que aos grandes não decm o do pequeno . 

Id . ibid. E. 94. . 
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Di rei somente o em que parai'am estas coisas todas. 
l~ern. Mend. Peregr. 1'. 3.° C. 185, p. 109. · · 

Determinou de effecluar o para que alli era vindo. 
ld. ibid. C. 186, p. 1 H. 

Se nós bem considerassemos o que somos, e o em 
. que nos havemos de tornar, não ha duvida senão que 
mclhàrariamos nossas consciencias .. Heitor .Pint.o, Imag. 
P. t.n Dia!. 6.° C. 3.0 p. · 213, col. 1.a 

Fazia horror o que se via, e o que se ou,·ia. J. Freir. 
CasLr. L. 2. o p. U 1. 

A lei divina é o de Deos a Dcos, c o de Cesa1· a 
Cesar. Souza, Vid. do Are. 1'. 1.0 L. 3.° C. 2ã, p. !>03. 

Faz ajuda muito a isto ser h a gente ociosa 'n esta 
terra muito aborrecida c muy odiosa aos demais, e quem, 
lw nam trabalhar nam no comerá. Fr. Gaspar da Cruz, 

# Tract.. da China, C. tO. 
Se, YÓs, senhores, dicc a donzella, comprís commi

go como o cu faco comvosco, não lerei de que me ag
gnnar. Moraes, ·i>alm . d'lngl. P. 1.3 C. ' 35 p. 217. 

Dir-se-ha aqui a )llaneira della, (uma batalha) que 
deixar de o fazer seria erro. ld. ibid. C. 37, p. ~36. 

J~ foi-se na Yolla do mar, e como foy noyte payrou, 
e assi ho fez seis dias: Fern. Lopes Caslan. Hist. da lnd. 
L. ·t.o c. 5.0 

; O papa Yi,·e, o cardeal reina, e ambos o. fazem bem. 
Vicir. Cartas, t. L" C. 83, p. 310. 

O chamado artigo fHz lambem as vezes de determi-
nativo relativo.- Exemplos: 

Era muior a forca e'm demasia, 
Segundo para tr~1z nos obrigava, 
Do mar, que contra nós alli corria, 
Que por n,:,s à do vento que-assoprava. 

Cam. Lus. C. 5.0 E. 67. 
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Leis em favor dos reis se estabelecem, 
As em favor do povo só perecem. · 

ld. ibid. c.~ 9.'1 E. 29. 

Os g1·andes feitos que os portuguezes obraram )neste 
_dia o Oriente os diga. J. Freir. ·castr. L. 2. 0 p. tra. 

E indo Fernão Veloso com eles_ tomaram hum lobo 
marinho, que logo assaram ao pé de hüa sei'ra, e lw 
cearam todos. Fcrn. Lopes Castan. Hist da lnd. L. 1.0 _ 
c. 2. 0 

. . A ·modestia e moderação de S. Alteza 'nesta parte 
quem o viu que- a não visse? Vieira, Serm. T. t õ, p. 161 , 
co!. 1.a 

-Agora veremos que as propriedades do chamado 
.artigo não sam só d'elle, senão de todos os determinati-: 
vos possess~ivos, demonslmtivos e partitivos.-Exemplos: , 

Quantas náos de mouros alli vinham ler todas que
ria que estivessem a seo mandar. Bar. Dec .. 3.a L .. 3. 0 

c. 7. 0 p. 31!'5. -

Vosso mal é bem fazer, 
E vosso esquecer memoria. 

Cancion. de Garc. de Rcs. Trov. em louvor 
das Damas. · 

·Quando acabaria eu se houvesse de seguir até o 
.. cabo este quando? Vieir. Serm. T. 1.0 col !'539 . 

.Este erüis, este sereis, foi o que destruiu o mundo. 
Id. ibid. T. 4. 0 p. 136, col. 1. 0 

Este para sempre foi o principio da sua oração. Id . 
ibid. p. 290, co!. 2.a 

De maneira, em fim , que ·na eleição d'estes elles con
siste a paz, o socego, e o bom governo das conquistas . 
Id. i-bid. p. t>42, co1. 2.a • 

E porque começaram acudir alguns mouros com 
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mantimentos da terra, mandou Lopo Soares que 'neste ir 
e vir aos comprar andasse somente um bargantim. Bar. 
De c. 3. • L. 1. ° C. 5." p. 55. · · 

De modo .que o mouro não tivesse alguma suspeita 
-d'este ajunctar gente de cavallo. ld. ibid. C. 8. 0 p. 79. 

Este grande fructificar da palavra de Deos é o em 
que reparo hoje. Vieira, Serm. T. 1. 0 p. 15, col. 1.8 

E este mesmo dizerem que os 'tinham em outra parte 
é a maior prova de não serem, nem poderem ser escra
,·os. ld. Cart. T. 3.° Cap. 3.0 p. 49. 

Ora oi hae esse falia r 
Como vae bem martelado. 

Gil Vic. Obr. T. 3.0 p. 209. 

Aquelle ffi(;)Yer u'olhos cxcellente. 
Cam. Eleg. 5. 8 

E aquelle estar tam longe d'onde estava. 
ld. Canç. 10.8 

Olha-me àquelle a~sobiar. 
Gil Vic. Obr. T. 2. 0 p. H:i8. 

Esta é a força d'aquelle ejus. Vieir. T. 1. 0 col. õs·2. 
Notae muito aquelle porque. ld. ibid. col. 978. 
Reparae-me 'n aquelle sicul Deus. Id. T. S." p. 21, 

col. 1. 8 

'N aquelle scientium rne está ·a differença de uns a 
outros. ld. T. 9." p. U S, co!. t.• 

1\âo ha coisa para ouvir como exclalllações de Dm<Hl
tes aggravados, e aquelle seo ponderar suas magoas. Jor
·ge Ferr. Aulegr: foi. 27. 

Urn pelejar commigo, 
E logo de.culpar-me. 

Cam. Canc. 5.a 
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Um estar parado, u·m -não ir por dei;inle. Vieira, 
Serm. T. 3. 0 p. 425, col. 2.0 

Um mm:s para o presente, ou.tt'o mais para o futuro. 
ld. T. 8. 0 p. 77, col. 1. 3 

Não sois vós, Senhor, aquelle mesmo que com um 
Venile post me reduzistes a Pedro, a André, a João e a 
Diogo? ld. ibid. L. 3. 0 p. 276, col. 2." · 

E o tempo descobriu logo que não sómentc se não 
enganara; mas que fora um antever de alto entendimen
to. Souza, Vid. do Are. T. f. o L. 1.° C. 26. p. 1-63. 

_ Um espreitai-a a deshoras é mais doce que um ba
nho . .J. Jrerr. Aulegr. foi. 2.3. (1) 

Por todos os referidos exemplos se prova exuberan
temente qu~ o chamado artigo não é mais que úm wlje
ctivo determinat·ivo que devemos classificar entre os de
mais d'.esla especie. 

Além do chamado artigo, que damos como um adje
eti\'O determinatiYo, lemos mais: este, esta, isto, do la
tim iste, 'ista, istud, mudado o i em e, como sabemos 
ser proprio da língua porLu~ucza : esse., essa, isso, de 
ipse, ipsa, ipsum (:::!),mudado lambem o i em e: e aquel
le. aquella, aquillo (antigamente aquello) compostos de IIÍc 
n/e, fUJJC illa, /tiJC illud, tOdOS da tcrcoira p~SSOa. 

(t) As propriedades que accabâmos de exemplificar de 
todos estes determinativos sam commuus á língua italiana.
no partitivo se nos d!)para o seguinte exemplo em uma obra 
moderna que temos á mão: 

«Tanta e cosi schiella esultanza non rn ma i veduta in Tu
rino siuo a qnel giorno. Era un andare, U?l venire; un salutar
se, t.m chiamarsi a nome, uno stringerse, un rallegrarsi, un es
primerc la gioia infinita del cuore in cento c cento modi, etc. '' 
Angelo Brofferio, Storia del Piamonte dai 1814- ai giomi nos
tri, vol. 2. 0 P. 3.• Capo secondo, p. 33. 

(2) Em André de Resende achâmos ainda escriplo: cpse 
í!psa, ipso, que declaram a origem de que proveem. 

Epses Mouros princ'ipaes . Dist. de E'•or. C. 13. 
En epse tempo. I!Jid. C. H. 
Quem hc senhor do campo, he senhot· de toda epsa ter-
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llos clrterminalivos d·cmonstrativos este, esse, aquel
le, junctos ao partitívo dislribuitivo outTo, fcrmámos est'
outro, ess'oul? o, aque/l'out'l·o, que senem de novos de
monst.ralivos; v. gr. 

Esse, qt1e bebeu l.aillo da agtía Aonia ; 
Sobre qtleill teem contenda peregrina 
Entre si Rhodes, Smyrna, e Colophonia, 
Athcnas, ' Ios, Argo, e Salamina: 
Ess'out1·o , que esclarece toda Ausonia, 
A cuja voz altisona e dirina, 
Ütl\'indo, o palrio 1\lincio se adormece, 
1\'bs o Tybre co'o som se cnsoberbece. 

Cnm. Lus. C. õ.o E. 87. 

Depois do primeiro demonstrativo, que denota o poe
ta, o segundo designa o outro poeta que esclarece etc. 

Nossos antigos, para fazer distincção entre dois de
terminativos demonstrathos, repetiam o mesmo de que 
já se. haviam servido ; v. gr. · 

Costume he, que aquell que diz que dá algua cous
sa a outra em condysylho; E aquell aquell que diz ·que 
o deu, lho nega, que lho de\e aprovar por duas tcsti
muyas. Foros de Bejh, Inedit. da Acad. T. õ.o p. õ23. 

Os determinativos demonstrativos podem algumas. 
vezes ficar oçcultos na oração.~ Para ver.mos o quanl.o 
a língua 'nesta parte alcança, citaremos os seguintes tre
chos: 

A barra de levante, _posloque tem outro tanto fun
do c-omo a outra. comtudo não é tam segura, por ser 
mais pequena e estreita; a quem for necessalio tornai-a, 
enc-osle-se bem á fortaleza, porqtie junclo d'ella ha mais 

ra. Ibid. C. 3. 
Per has armellas que se costumavan ~.eer pera t!rar per has 

portas lançavan e alraversavan paos fecllços que Ja pera ipso 
en grande copia trazram. Ibid . C. H. 
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agua que nas outras partes. Fr. Gaspar de S. Bernnrd. 
Itiner. C. õ.o 

Já se ' 'ê que o demonstrativo aquelle, ao qual se 
refere a que:m {ot· necessario, etc. se acha occu lLo. 

Mas de quem teve a culpa d'isto, · (se ahi houve 
algum~) não quero cu ser juiz; seja-o a quem lhe per
tence por direito. Fern. Mend. Peregr. T. t.o C. 27, 
p. 99. 

A quem lhe pertence refere-se ao demonstrativo aqu.el
le, que se acha occulto. 

·Art. 4.0 

De tenninativos relativos. · 

. Os determinativos relathos sam tres: que, quem, ª' 
o qual. 

O primeiro é tomado do relativo cqnjunct.ivo latino 
qui, e equivale a uma conjuncção e um determinatiYo ; 
v. gr. e este ou e esse; por exemplo: 

E depois nos meninos attentando, 
Que tam queridos tinha e tam mimosos. 

Cam. Lus. C. 3. 0 E. 125. 

-Significa, ·pois : e estes, ou e esses tam queridos t.l-
nha, etc. · 

Quem, procede de quem, accusativo masculino do re
lativo conjunctivo latino qui, quce, quod, e refere-se só
mente a pessoas, ou a coisas personificadas. 

O determinativo relativo o, qual importa o mesmo 
que o conjunctivo latino qui._:_ Julgàmos, porém, ser com
posto d'este e mais do determinativo ille, formando qui 
ille, que no ablativo do sing. faz quo illo, qua it la, que 
por alteração_, pr_oduziu .qual.- Depois de assim forma
do se lhe ju!lctou ainda ~ detel'minati \'o u, a, __ que o to r-
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nou em o qual, a qual (1), que antigamente se dizia o 
cal, a cal, como ainda hoje pronunciam nossos campo
nezes, que sam os homens que com mais tenacidade can
se rvam as fórmas primiliYas da lingua. 

O determinativo relativo o, a é que faz que esta 
palavra seja relativa em porluguez, referindo-a ao nome 
antecedente que ''ae buscar e obriga a apparecer de novo 
na OFacão. 

Sâlta á .Yisla que se ao detenninatiYo relativo o qual . 
for tirado o relativo o, que lhe dá referenoia, e ficar sim
plesmente qual, deixará esta palavra de ser relativa, pois · 
então só constará de um demonstrativo. -E' o que, na 
verdade, accontecc, como se vê na phrase: qaal mais, qual 
menos, em que a mencionada palavra vale um só àemons
tratiYo que lem Uffi tanto, OU quanto de vago i porque 
~ü1o se refere a pessoa certa e determinada, significando : 
este mais, aquelle menos. (2) 

O quctl faz no geniliYo cujo, a, do mesmo modo que 
em latim o relaliYo qui, qum, quod, de que procede, e 
significa do qual, da qual, concordando sempre com o 
nome da coisa possuida e nunca com o do possuidor; v. gr. 

Promellido ·lhe está do Fado eterno, 
Cuja alla ·lei não pode· ser quebrada. 

Cam. Lus. C. 1.0 E. 28. · 

(1) Não pareça exlranha esta composição.-~ rustitos 
junctam o determinativo o,a ao demonstrativo aquell~, aguel{a, 
para denotar o nome que não querem ou não sabem expressar, 
dizendo : o aquelle ou a aquella. - Elle esse, como antigamente 
se dizia, mostra ainda que a composição de uns com outros de
terruinati vos era coisa usual na língua portugueza; v. gr. Bom 
jamvaz lbe seria elle'esse. Jorge I<err. Eufrosin. 3.0 6.~ p. 217. 

(2) J. Soares Barbosa, sentindo o vago e indeterminado 
d'este demonstrativo, explica-o na supradicta phrase dizendo: 
Um tal, qual eu não digo, mais, OKtt'O tal, ·qual eu ttao digo, ms
tiOs ; pelo que Constancio o censura de haver abusado _da sub
tileza grammatical. -O certo é que o A. da Grammatica Phi
losophica da· Língua Portugueza não expli~ou, mas, sem d·uvi"da, 
rastejou mui de perto o sentido do menCionado _demonstr.ativo .. 
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Este sacerdote, cujas eram estas filhas, avia nome 
Jetro. lned. d' Alcob. T . . 2. o p. 93. 

Cujo, genit.ivo do qual, não pode servir para de
notar ablali v o ; v. gr. não podemos dizer : logm· cujo ve
nho (I). E' forçoso que ponhamos do qual, ou d'onde. 

Sendo cujo,a interrogativo em latim, gosa lambem 
da propriedade de o ser em portuguez, v. gr·. 

<<Senhora, uma coisa folgaríamos de saber este ca
. valleit·o e eu, que é : cujÇts sam estas ricas armas?» Barr. 

Chron. do lmp. Clar. 
«Começou de lhe pergunta1· a causa d'aquella cha

ga, e cujo filho era Liar.»Id. ibid. 
Dos dererminativos quem, qual e da palavra quizer 

contrahida em quer (2), se compõem quemqucr, e qual-
- quer, que os grammalicos chamam indefinitos.- O pri

meiro applica-se ás pessoas, e é invariavel:- ó segundo 
pode applicar-sc tanto a pessoas, como · a coisas, e faz 
no plural quaesquer. 

Os determinativos pessoaes, demonstrativos, partiti
vos e collectivos portuguezes, teem uma terceira termi:
nação que muitos de nossos grammatieos pretendem qQe · 
seja neutra, o que realmente não é. -:-Foi, sim, tomada 
da fórma neutra dos determinativos latinos; porém denota 
uma acção em qualquer tempo; -uma pessoa ou coisa 

(1) Este e outros erros •semelhantes acham-se copiosa
mente derramados 'numa traducção moderna que temos á vista. 
- _Appontaremos alguns exemplos ~os mesmos para que hajam de 
evitar-se: 

• Conheceis esta nov:a religiâo, cuja me fallou Aprecides?" 
(( A magia cuja se occupavam eritão os que queriam pa-

recer sabios. '' -
11 E' o unico segredo da natureza cujo me nãó tenho occu-

pado. » -
((Deparei com uma grande cavidade cuia sahía uma coluru-

Díl de fogo. » ·. · 
(2) Antigamente usava-se da palavra quizer não cofitra

hida: v. gr. Seja qualquinr. íoedit. da Acad. T. 5.0 p. 18, i. é 
qualquer. 
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rle wn o~t outro genero ; - ou varias pes.wcis ou coisas 
de ambos os generos prom.isc1utmente.- Já se vê quanto 
diiferc do genero neutro latino, o qual é um terceiro, 
que não pertence nem ao masculino, nem ao feminino . 

.()s determinaliYos que teem a terceira terminação-, 
cujas propriedades accabâmos de referir, sam: elle, ella e 
clto (ant.) ; esle, esta,. isto ou esw (aut. ) ; esse, essa, isso, 

_ ou e~so (ant.) .; aquclle, a-quella, aq-uillo, ou aquello, (ant. ); 
algum, alguma, alguem; nenhum, nenhuma, n·inguem j 
outro, outra, Ottlrem; todo, toda, tudo. 

Os exemplos que vamos transcrever servirão de com
provar que o sentido da rcft.:lrida terminação é como di
zemos. 

Ello. 
<< Cahem mui las Yezes em grandes erros, sem loma

remde!losentido. » LealCons. de Elrei D. Duàrlc, C. ~7, 
p. - 16õ, Edic . de Lisboa. 

Dello, i. 6 do aclo de cahirem multas Yezes em gran-
- des erros. · 

. <<Da parte de fóra (Ja tenda) muitas infindas lanças, 
e quatro eavallos prezos para justar, qne' nem por falla 
tlel/os o não podesse fazer.» ·Moraes, Palm. d'lngl. T. 1.0 

P. 1.a C. 22, p. 131. ' 
Ellos denota objectos de differentes gEmeros; i. é 

cavctllos e lanças. 
· Esta, Isto. . . . 

u E dice Deos á mulher : Porque fizeste esto? >> Ined. 
d'Alcoh. T. 2. 0 p. 8. 

Eslo, i. é esta obra, esta coisa. 
« Nemhramo-nos dos pexes qbe comíamos eno Egi- ' 

lo, e os cobrombos, e os meloens, e os pot'fos, c as ce
bolas, e os alhos, e agora a nossa alma he seca, e os 
nossos olhos nom veem senom maná. E ouvio 1\Ioyses o _ 
poboo que . dizia esta.>> Inedit. d' Alcob. T. 2.0 p. llí-7. 

-Esta, i. é eslas coisas. _ 
« Vae-se a Ceilão buscar rubís? Vae-se a Colocondá 

-buscJ.r diamantes-? Vae-sc ao fundo do mar buscar perolas? 
16 
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Vae-se ao centro da terra buscar prata? Pois va-se a tu-· 
do isto.» Vieir. Senn. T. 8. o p. 242. 

· A tudo isto, i. é a todas estas partes, e a todos es-
tes fins. 

Quanto tu e o mundo tens 
E' jogo àe tu que vás, 
E jogo de tu que vens : · 
Isto bem o entenderás. 

Gil. Vic. Obr. T. 2. 0 p. ~93 . 

Essa, Isso. 
E os homees de Sacoth nom lhe quizerom 'dar 

pam a Gedeon, escarnecerom dele, e essa mesmo lhe fe
zerom os d'uü logar, que avia nome Phanuel. Inedit. 
d' Alcob. T. 2.0 p. 201 . . 

Mandou appregoar por toda a cidade que todo o 
mouro que matasse portuguez, morresse por i-sso. Comm. 
de Affons. d'Albuquerq. T. 1.o P. 1.a C. 32, p. 16i . 

A' gloria, á gloria, senhores! 
O que noite para isso ! 

Gil Vic. Obr . '.f. ·1. 0 p. 247. 

Dix'eu: Fernando amigo, 
S' havês de casar commigo. 
Agora á o tempo disso. 

Id. T. 2. 0 p. ~63. 

Aquello, Aqui/lo. 
Ento·m Aa.rom e Hur contradisserom-lhe aquello 

que diziam. Inedit. d'Alcob. T. 2. 0 p. 134. 
Tudo o que nasce tem semelhança d'aquillo de que 

nasceu. Jorg. Ferr. Aulegr. foi. 8õ v. 
Vedes aquelle subir e descer as calçadas, . vedes 

aquelle entrar e sahir. sem quietação, nem socego? Pois 
tudo aquillo é andarem buscando os homens como ham 
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de comer, e como se ham de comer. Vi e ir. Serm. T. 2 .0 

p.326,col. t.a 
Alguem. 
Não cuide alguern que do tempo de Salamão para 

cá terão mudado os bens do mundo. Vieir. Serm. T. 5. 0 

p. ~39, col 1.a 

Ninguern. 
Fatal necessidade 

De quem ninguem se exime dos humanos. 
Cam. Lus. C. 1 O, E. 5L 

Outrem. 
« Respondeu : se outrem o qavia de fazer, que o qui

zerafazerelleprimeiro.» Vieir. Cartas, 1'. 3.°C. 4.ap. 35. 
Sendo outrem um parlitivo indeterminado çoncorda 

com ninguem, cuja significação é lambem indetermina
da; v. gr_ 

Alli out1·em ninguem me conhecera. 
Cam . oit sobre os desconcert. do Mundo. 

Pedindo-lhe fizesse pelos aquietar, pois outrem nin
guem era poderoso para lhe ter mão. Luc. T. 2. 0 L. 5.0 

c. 11. p. 139. 
Tudo. 
Succedendo nos mais dos navios serem armadores 

e marinhagem tudo da mesma terra. Souza, Vid. do 
Are. T. 1.1

' L. 1. ° C. 26, p. 164 . 
O meio que achou o engenho humano para va

dear este passo, foi inventar uma maneira de andores, 
ou carretas sem rodas, que vam descendo, ou cahindo pe
las ·.serras abaxo arrastados cada um por dois homens 
que não sabeis se os chameis pilotos, se cocheiros, se 
cavallos, porque tudo é necessario que sejam 'nesta peri
gosa distancia, e tudo sam. Id. ibid. L. 2.° C. 4.0 

p. 192. 
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Puz os olhos do entendimento em tu.do o que se· 
faz debaxo do sol, e, bem examinado tu.do, entendi que 
tudo' era ôco e vão. Heitor Pinto, Imag. P. 2.a Dial. 5.0 

C. 16, p. 642, col. 1.a · 
A figura era humana· e muito primorosamente de

lineaua ~ mas a substancia, ou a materia não era mais 
que pó. A cabeça pó, o peito pó,, os braços pó, os olhos, 
a bocca, a ling~m, o coração, tudo pó. Vieir. Serm. 
T. 1.0 col. 107 e seg. 

As abobadas, pilares, e paredes sam t~tdo canta
ria. Souza, Hist. de S. Dom . P. La L. 6.° C. H . 
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CAPITULO II. 

Dos Particípios. 

Se remontarmos á infancia da língua, acharemos 
que nossos parlicipios sam eguaes em numero e em pro
priedades aos latinos de que proveem.- 1'1·es activos : 
um do presente, outro do preterito, outro do futuro;
e dois passivos: um do pre~erUo outro do futuro. 

Particípios Activos .do Presente. 

Os partieipios acliv-os do presente conservavam an
r gamente a propriedade do verbo de que provinham, e 
exerciam regimen.-Façamos Yer isto 'nalguns exemplos: 

FILDANTE. 

MEIX.ENTE. 

DESPRl!ZINTE . 

Part. act. _de filhar ; i. é pilhar, 
agarrar. 

Filhantes a saia, leixam o man
to. Versão da Regra de S. Bento, 
lne.dit. d 'Alcob. T. 1. o p. 2 6 6. 

Part. act. de meixer, i. é mistu
rar. Em lalim miscens,entis o que 
mistura. 

Assi é meixente os tempos ous 
tempos, os esprovamentos ous af
fagamentos. Ibid-. p. 2!>6. 

Part. act. de clesp1'eZer, i. é des
prezar. 

Os clesprez intes Deus caem no . 
inferno pel'os peccados. lbid. p. 263 
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Porém, quasi todos estes particípios perderam a pro
priedade que tinham de transitivos, ficando apenas com 
a de indicarem a acção no tempo presente. -D'estes ui
ti mos appontaremos os seguin!es : 

IM·IT.lNTB. 

PnEDO!UN.lNTE. 

Que imita, que tem a proprieda
de de imitar . 

. . . Perlas ricas e irnitantes 
A' cor da aurora. 

Cam. Lus. C. 10, E. 10~" 

Que predomina, que exerce pre
domínio. 

Assim como a aguiá e o lou
ro não sam dominadas, senão pre
dominantes ao raiq. Vieir. Serm . 
T • Õ. 0 p. ~ 81 ? CO 1. 2. a 

E assim: tocante á guerra ; conducente a um fim; 
pertencente a Pedro; tendente ao bem; obediente á lei, etc. 

Art. 2." 

Particípios Activos do Preterito. 

Os particípios do preteri to denotam o individuo que 
em tempo anterior soffria ou esta v a a soffrer a acção que 
actualmente tem accabado de receber. Por isto todfls os · 
refc~_ridos particípios sam do tempo passado.- O que h on
tem recebia açoites é hoje açoitado ; o dia que hontem 
se vivia é hoje vivido ; a lebre que accabou de correr-se 
está corrida, etc. . 

D'aqui provém que os particípios dos verbos intrans
itivos facilmente passaram a tomar significação activa, 
a qual, do mesmo modo que em latim, se fez ·extensiva 
a varios particípios de verbos que ·de sua natureza o não 
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sam. (1)- Teem, pois, muitos parlicipios do preteri to 
a propriedade de tornar significação activa ; propriedade 
que constitue uma das maiores bellezas d~ nossa língua 
e de que vamos produzir alguns exemplos. 

ABHORRBCIDO. Que abhorrece tudo. 

At<RJ.DECIDO . Que agradece. 

APPLICADO. Que se applica. 

ARRECADADO. Que anecada ; parco, economico. 

AllllEMESSADO • Que se arremessa; precipitado. 

. (1) E' ~ razão porque varios d'estes ?articipios teem um se~
ltdo preterJto e act1vo; v. gr. bem comido e bem bebido, quer dt-
zer que comeu e bebeu bem. · 

Constaucio a p. 164 da Gramm. Analyt. da Ling. Portug. diz 
que a significação activa d'estes particípios lhes provém de serem 
de sua natureza prenominaes; o que é sem fundamento algum; 
tanto mais que a circumstancia de serem prenominaes se não ve
rifica em muitos dos mesmos particípios.- A rererida proprieda
de provém-lhes, sem duvida, dos particípios latinos, dos quaes 
muitos, tendo a fórma passiva, tomaram, r.omtudo, significação 
activa. Vejamos o que a este respeito diz Vossio: 

Prreterita quredam in tus, et si formre sunt passivre, habent ta
meu siguificationem activam. Ut cautus, qui cavet: tacitus, qui 
tacet. Sic argutus, circumspectus, consideratus, disertus, falsus, 
profusus, suetus, com composiLis ~ssuetus, consuetus, insuclus. 
Grammat. p. 146. . 

Pnrticipia huju5modi in tus, ab impersonalibus venientia, in
terdum et reperias apud ot·atores et llistoricos. Ut, apud Liviuru 
lib . .22 evasus exercitu, qui ev.asit. Apud Plinium Pan ig·. honores 
festinati, h. e. aecelerati. Simileqoe apud Tacilum in vita Agrico
lre, mors festinata. Ejusdem est, triumphati magis , quam vicli Ger
mani. Apud Suetonium inJul. conspirati qui coospirarunt . Aliqua 
etiaru occurrunt, quorum impersonalia in tus non sunt io uso. Ut 
adulta virgo, apud Cicer. qure adolevit . EtJnstioi lib. 43 apud pas
tores adultus Simileque, concretus aer, apud Cicer. et conc1·eta 
aquorum moles, apudJuslinum. lib. 31. Emersus e ftt.tmine, apud 
eundem Cic. h. e. qui emersit. Ibid. p. 147. 
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An n~s cA n o . 

AnnOJADO . 

GENIO 

Que se arrisca ; i t. que arrisca 
tudo. 

Houve um homem de gera.ção 
nobilíssima, natural da Beira, cha
mado Gerardo Geraldes, ao qual 
11or ser apimoso e a'r?·iscado nas 
batalhas , deram por alcunha sem 
pavor. Fr. Bern. de B.rit(i), Chnin . 
de Cister, L. 5.° C. 12. 

Por não entregar a lndia nas. 
mãos de um homem tamarrisca
(lo. Couto, Dec . 6.a 1.10, C. 19 . 

Que se arroja. 

Que se assoma, cgw se mostra so
J)rancgÜ'o e arrogante.-.. A meta
phora' não vem do que dizem Mo
raes e Constancio, senl\;o de que o 
homem orgulhoso s'e considera su.., 
perior aos o11lros, olhando-os ca .. 
1no de alto .. E' a mesma idéa que 
se contém na phrase latina : Con-

. sistere in digitas, ou na portugue.:. 
za·: Pôr-se nos bicos dos pés. A. con
firmação d(i) que referimos acha-se 
l10 primeiro dos seguü1tes trec)lo~. 

Chamam-se vento assornaclo 
Algnns assi ... ou vil-o? 
I>orque alço o gorgomilo, 
E ando assi espetado. 

Gil Víc. Obr. T. 3. 0 p. 312 . 

1\'luilo bom cav~lleiro, posLoq ue 
assomacto e mui feito á sua vonLa
çle . Goes, D. João, C. 98, p. 222. 



ATTBAIÇO .U>O, 

CALADO. 

C.UÍ JDO. 

C!NÇADO , 

CEADO. (Bem - ) 

CONFESSO. 

Co NFIAD O. 
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Que nttraiç9a. 

Que cala, que sabe' calar-se , 

Que cahiu. 

Que cança, que faz cançar. 
Emfim que estes sam os diffi

cultosos e canr;ados degráos por 
onde sobem, quando não cabem, 
os que alcançam os primeiros lo
gares. Vicir. Senn. T. 5. 0 p. 209, 
col.1. 0 

Ha 'n ella (a Arabia Deserta) 
grandes solidões· e incultos deser
tos, suP.posto que em algumas par
tes é frequentada de Jogares e mui""' 
los moradores , principalmente 
juncLo ao rio Eufrates e monta-

. nhas da Feliz ; porém a parte que 
se estende para o meio dia é to
da coberta de vastos e cançados 
areaes, não se achando por espa-: 
ço de lrescntas Ieguas uma só pe-

. dra 'n ella. God. Rei. C.18, p.131. 

Que ceou bem. 

Que confessou. - O 1·eo acha-se 
con/esso : é formula usada em nos.., 
sos Lribunacs de justiça. 

Qu0 confia, cheio de confiança; 
alrcvitlo, resoluto. 

E' Velloso no br<1ço confiado , 
C(lm. Lus. C. 5.oE. 31. 



CONSIDERADO . 

CRESCIDO. 

DADO. 

DELIBERADO . 

DESAFORADO. 

. DESCONFUD Q,. 

DESCRIDO. 

DESENGANADO~ 

DESPACBAJ>O; 

DETERMINADO . 

DISFARÇADO. 

DISSIMULADO·. 

DIVERTIDO. 

ENTENDIDO. 

GENIO 

Que considera; reflectido, circurn
specto. 

Que cr~sceu. 

Que se dá com todos; v. g. homem 
mui- . 

Que delibera. 

Que não respeita as leis e os foros: 
da justiça . 

Que desconfia . 

Que não crê ; v. gr. O rfi,Ouro -

· Que desengana. 
E a reposta da sua petição .. . 

foi urh não muito desenganado e 
muito liso. Vieir. Serm. T.1. 0 P ~ 
336 . 

Que despacha ou aviá todos os ne
gocios; diligente, expedito. 

Que deterrpina, ·resoluto, decidido. 

Que disfa_rça. 

Que dissimula. 

Que diverte, dislrahe ; v. gr. sub
jeito- ; livro-. 

Que entende. Homem muito.- i. e .• 
intelligente, instruido. 



EnnAIIo. 

Esuuvn•no. 

EsPEVITADo. 

EsQUEtmo. 

ESTRAGADO. 

' 
FA.uno. (~em-) 

FINGIDO. 
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Que erra. -r. g. o vulgo-. 
. . . A van sciencia 

Dos errados e miseros mortaes. 
Cam. Lus. C. 10, E. 76. 

O mundo et·rado julgá este tra
jo por triste. Vieir. Serm. T. 7. o 

p. 399, co!. 2. a 

Que esenlavra. O A. do I\obilia
rio, tractando de um D. Goterre 
Rodrigues, diz a p. 87 : « Cha
maram-lhe o Escalavrado, porque 
era muito ardido e foy forte em 
armas.» 

Que fala desembaracada:mente.Me
taphoni tirada da I ui a que se tirou 
a pevide. 

Que esquece tudo. 

- Que estraga o que possue ; dissi..
pado. 

Que fala bem. 
Assi polos verem gentis ho

mens e bem falados, como por e l
las serem em conhecimento da boa 
obra que delles receberam, paga
~am-lhe o amor que lhe tinham. 
Moraes, Paim. d'lngl. T. 1. 0 p. 2.a 
C. 55, p. 375. · 

Que finge, que usa de fingimentos . 



FUGIDO. 

GOVERNADO. (Bem-) 

LEMBRADO. 

JUUADO. 

LIDO. 

LUZIDO. 

l:fi:NTIDO. 

)I E RENDADO. 

:a,ODERADO. 

1(;EGOCIADO. 

GENIO 

Que fugiu , 

Que se governa bem . 
~ 

Que se lembra. 

Que jurou; v. gr. Lestimunha-. 

Que tem lido, que lê. 
1\'luilas cousas que vi naquellas 

partes, que postoque não sejam ao 
proposilo de meo principal inten
to, sam gostosas aos lidos c cu
riosos. Pant.· ele Aveir. Itiner. C. 
17, foi. ra v. 

Que luz. 
Faziam corte grande numero de 

fiàalgos mui lt~ zidos todos ele setins 
e damascos de ' 'arias cores. Luc. 
Vicl. de Xav. T. 4. 0 L. 9.° C. Ü. 0 

p. 3B. 

Que mentiu, que mente. Fement·i
do, que faltou á fé do que jurou , 
ou promelLet~. 

Que merendou. 

Que procede com moderação. 

Que ncgocca. 
Vendo-nos o chrislão andar tam 

negociados, dice ao abbadc que 
se queríamos ir a algllma parte , 
de boamente nos accompanhariarn . 
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PARIDA, (i\Tulher- ) 

l'llllDIDO. 

PONDJIRADO, 

POUPADO . 

l'RECll'ITADO. 

PRESUJ\IIDO. 

PREVISTO . 

f-ROFESSO. 

~ECATADO. 

ll.EFLECTIDO . 

RllGALADO, 

PanL. de A"reir. lliner. C. 61, foi. 
237 V. 

No tempo da nossa partida anda ... 
-ram muitos judeus portuguezes e 
castelhanos mui negociados e abe
lhudos para irem Já morar. ld. 
ibid. C. 7 3, fol. 267 v. e 268. 

Que pariu. 

Que perde; v. gr. F. é um per-· 
dido ao jogo. 

Que pondera. · 

Que poupa. 

Que obra com precipilaçãà. 

Que presume de si ; que lem pre
sumpção. 

Que prevê. Homem mui-. 

Que professou ; v. gr. Cavalleiro 
professo na ordem de Malta, de . 
Avís, &. 

Que obra· com recato. 

Que rellecle, que obra com reflexão. 

Que regala. 
O prato mais regalado. Vieir. 

Serm. T. 1.0 col. 839 . 
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REGULADO. 

SADJIJ(). 

SACODJDO . 

SANGaADO .. (Dr.-) 

SENTIDO. 

SOADO. 

SOFFRJDO. 

GENIO 

Que se regula. Homem bem-. 

Que sabe muito. 
Mulher tam prodigiosa como sa

bida. Vieir. Serm. T. 9.0 p. 489, 
col. 2." 

Tambem vulgarmente chamâ
mos Maria sab·ida a mulher que 
presume sáber tudo. · 

Que sacode, que repelle. It. que 
saracotea ; v. gr. mulher mui-

Affirmando-se bem na reposta 
de um não quero bem resoluto e 
sacodido. Man. Bcrnard. Estiro. 
Pract. p. 401. 

Que sangra a todos, ou que a to
dos receita sangrias. 

Que sente, ou se dóe de qualquer 
coisa. 

. . . . Vos não sois sentido, 
Sois mui duro do pes.coço. 
Gil Vic. Obr. T. 3.0 p. ·226. 

Que soou, que soa. 
Com este feito que foi mui soado 

por todas aquellas partes, ficaram 
os amigos e liados d'elrei de Bin
tam mui quebrados. Bar. Dec. s.a 
L. 3.° C. 6. p. 298. 

Que soffre, que tem soffrimento. 

Que viu, que sabe; v. gr.- Ho-
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mem mui visto ém varios ramos 
de Administracão. 
. Visto, signÚica tambem : que 
vê actualmente.-D·aqui a elegan
tissima pbrase: A olhos vistos; i. é, 
a olhos que vêem, que estão a ver. 

A olhos vistos a náo se ía ao 
fundo. Bar. Dec. 2.a L. 2. o C. 
8. 0 p. 200. 

Tomam egualmente significação activa varios parti
cipios do preterito que se empregam como substanti
vos; v. gr. 

ACHADA. 

ARADA, ant, 

ABREHETTIDA. 

AISOM.l.D.l.. 

Acto de achar. 

Acção de arar, o trabalho da la-
voura. . 

Quando vieres da arada, 
Comerás sardinha assada. 

Gil. Vic. Obr. T. 1. o p. 170. 

No latim da edade media acbâ
mos arada com a significaçãa de 
aratio; i. é lavoura, trabalho de 
lavrar: 

Debet etiam babere duas bes
tias de arada cum suis apparati
bus. Jacobus 1. R ex Aragon. in 
Foris Oscre, An. 1247. Apud Du 
Cange. 

Acção de arrernetter. 

Terra que assoma, que se eleva ; 
teso, altura. 

Se fez forte em uma asso·rnada. 
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ATTEN'I,'ADO . 

ATTESTADO• 

/; 

DATID-'• 

CJNCTA. 

COBERTA . 

COBERTO. 

DESCOBERTA. 

DESFOLHADA, 

ENTRADA. 

EscoLHEITA, ant. 

EsTALADA. 

F ILHADA. ( obsol.) 

GENIO 

Goes, D. João, C. 'i9, p. 183. 
Chegou a uma alta assomada, 
Tudo lhe pareceu nada 
Quanto se d'alli descobre. 

Sá de lU ir. Cart. a.n n. o 12. 

Acto allentatorio da justiça, das 
leis, ele. 

Documento que atlesta; certidão. 
. 

Acção de bater; montaria; v. gi·. 
Dar uma batida aos lobos. 

Faxa, ou Lira que cinge. 

Cobertura, panno de cobrir. 

Tecto, telhado que cobre ; v. gl'. 
estar debaxo de coberto. 

(T. milit.)Aclo de descobrir o cam
po. 

O trabalho de desfolhar o milho. 

Acto de entrar. 

Acto de escolher. Nobiliar. do Con- -
de D. Pedro. p. 4 7. 

Que estalou, que estala ; motim , 
espalhafato; v. gr. Fazer nma 
grande estalada. 

Acção de ftlhar; tomada. Nobiliar. 
do Conde D. Pedro, p. 67. 



Fli'iADO'. 

GuoP.tn A. 

lN\' JlSTIDA. 

MANDADO. 

M .tNI FERTO . 

N ASCJDA . 

P .usAno (obsol. ) 

QUlUMAD .t . 

S&QIOA. 

17 
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Que se finou , defunét.o. 

A elo de galopar. 

Acção de investir ; a5salto . 

Ordem imperativa ; escripto em 
que se manda alguma coisa. 

Escripto que manifesta , ou decla
ra alguma coisa. 

Vara que mede. 

Tumor que 11af'ceu. 

Que passou, defuncto. 
Estando huu dia homees soter

rando huu passado, ouverom te
mor dos ladrões, e lançarom o 
corpo morlo em o muimento do 
profeta Helyseu. Inedit. d' 1\lcoh. 
T. H.0 p. 67 . 

Pungimento, golpe que punge. 

lncendio que queima o mato. 

Espada que corta a través, ou at
travessando. 

Livro que tracta de alguma ma
tflria scientifica. 

Aclo de sahir. It. (t. mHit. ) sorti
da feita por tropa . 
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SIGNIFTCADO . 

VIST.l. 

GENTO 

Pa lavra qqe tem força de signifi
car, quo significa alguma coisa. 

O sentido de ver. 

Art. 3. 0 

Participas Activos do Futu.ro . 

Os particípios activos do futuro sam hoje raros na 
língua porLugueza, havendo-se tornado obsoletos quasi 
todos os que ant.igamehte tínhamos: razão, talvez, por
que nenhum de nossos grammaticos faz d' elles a me.nor 
menção.- Julgâmos, todavia, não de7i'er omittil-os. . 

AscRNDBDouno. 

EsconnEGAnouno. 

Ioouno. 

Pari.. fut. de ascender. Em latim 
ascen.su1'us o que ha de subit·. 

Aquel exalçamento d'omildatlc 
de vida celestial, aa qual é acen
dedoi?·o per homildad.e da presen
te vida. Versão da Regra de S. Ben
to, lnedit. d'Alcob. T. 1. 0 p. 263. 

Que ha defazer escorregar, ou ca
h ir ~ e, no sentido figmado, que ha 
de fazer peccar. 

Desprezem lodallas cousas es
corregadoyms . Vida Monast. L. 2. 0 

C. 18,infine. 

Do latim itur·us, o que ba de ir. 
Ainda a ssi huus outros obe

deescam os fft·ades, sabentes per 
aquesta carreyra da obedeença ssi 
ido'iros a Deus. Vers. da Regr. de 
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S. Bento, lnedil. d'Alcob. T. f.O 
p. 2S9. 

Estes _particípios acham-selam bem confnndülos com 
os pussi11os do futuro, em ' 'cz dos quaes os vemos fre ... 
qurn lemen te usados ; Y. gr. 

Nem chus aga aguça das cou
sas traspassadas e Leenaes, e cay
vis, mays sempre cuide ca rece
beu almas ?'eg~doiras das quaes é 
rend~doyro rasom . Versão daRe
gra de S. Bento, Inedit. d'Aicob. 
T. 1.o p. 257. 

E assim outros muilos hoje inteiramente obsole(os. 

. Os que ainda se consenam em uso, e que ora nos 
lembram sam : cluradou1'o, morredout·o, immorredonro, 
vúudouro, ( 1) c v~·vi douro. 

Muitos substantivos porruguezcs tomaram a fôrma 
<.l'estes particípios; sendo notavel que quasi lodos fica
ram conservando uma tal ou qual idéa de acção futura: 
o que faz crer que em seo principio foram particípios do 
futuro, que depois vieram a substantivar-se. ~ Para 
exemplo apponlarcmos os seguintes: 

Alevadouro. 

Amassadouro. 

Peça de madeira que é para lc.,. 
nntar a pedr.a da aLafona. 

Logar que é para 'ne!Je se amas
sar. (2) 

(1) Vindotv·o usa-se geralmente como substantivo; mas tam
hem o achâmos como particípio; v. gr. ~ Sgua~dante n_as C0\1-
sas vijdoiras. Leal Conselh. C. 59, p. ·213, Edu;. de L1sboa. 

(2) Não pareça ex:tranha a translação da idéa de pessoa ou 
coisa. para a de. "logal' onde; porque esta mesma translação se 



A ncho·rad otwo . 

Bebedouro . 

Cevadouro. 

Desemba.rcadou to . 

Envolvedou1·o. 

Enxugadouro . 

Esperadou1·o. 

GENIO 

Logar que é para 'nelle se ancho
rar . 

Vaso que é para 'uelle beber o pas
sm·o qu e está na gaiola . 

Logar que é para 'nelle se pôr a 
"Ceva âos animaes. lt. fig. Dadi\ a, 
.presente para captar o animo a 
..:~ lguem. 

Faxa que é para cingir . 

Logaf qu e é para 'ne11e se desem
barcar. 

Panno que é para envohcr. 

Logar que é para 'nellc· se eu.xu
gar roupa. 

Logar apprazado para 'nelle se es
perar alguem .- E' vocabulo mais 
significativo que o rende:t-vMts de 
que usam os tarelos , e :w qual de
ve ser preferido , não só por ter 
cunho portugnez , senão por ser 
já corrente nas ilhas dos Açores. 

dá em todas as línguas; v. gr . em pÓrluguez Alcorão, livro da 
seita de Mafoma , é tambem o Ioga r onde se explica esse li vro , 
i. é Mesquita ; alentos, · do latim anhelitus, significa a respira
ção, e tambem , ( t. de alveit.) os canaes por onde o cavallo res
pira ; - em latim cuniculus, o coelho, é tambem a toca onde es
te . animal se agasalha; . striiJi, a coruja, é, por outra .parte, o vão 
da columna onde a mesma busca guarida ; -em francez lezarà , 
o lagarto, significa lambem a fenda, ou racha na parede, onde or
dinariamente se acolhe este reptil , etc . etc. 



Lavad(f)U·ro-. 

MiradounJ.. 

Suadouro. 

Travadou1·o. 

Vasadmwo . 
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, LogGr que é para 'nellc sr 1avar 
roupa. 

Chamam assim nas ilhas dos Aço
res a uma parte destacada e ele
vada sob!'e o edificio, d'onde se 
avistam os contornos . Propriamen
te logar que é para d'elle obserYar 
ou descobrir. ' 

Remedio que é para fazer suar· .. 

Ferro que é para tra 1 ar a ro-da . 

Logar oude os NaYios se ham de 
por na vasa , ou lóclo, para. seca
lafetarem. l\'lan. God. <.Je Eredia , 
Inform. da Aurea Cbersr.n. 

Art. 4." 

Pa·rtic·ipios Passivos rfo P1·eterito . 

Os.parlicipios do preteri to leern a forma ado,a, ido,a , 
do latim atus,a, itus,a; ~ qual varia elo masculino para 
o femi.niuo , e do singular para o plural quando asigni
fieação dos mesmos é passiva. - En Lã o j unctam-se aos 
Yerbos ser e estar com os quaes se conjugam, corno v. 
gr . sou lmwado, ou lo·uvcula, estamos prevenidos, oupre- , 
venidas.- Servem Lambem de adjecLi •os Yerbaes , con
cordando com os substantivos para lhea modificar a ac
eepç.ão; por eJicmplo: exercito der'f'otado, praça entra~ 
da e 1·endida. 

Quando, porém , ajudam a formar os' tempos com
postos dos verbos aclivos, por meio dos auxiliares te1' e 
haver , tomam significação acti'lfa, e não admitlem varia-

• 
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ção de genero, ou de numero; razão porque muitos grao!
maticos os teem confundido com os supinos. 

Nossos antigos classicos faziam concordar com os 
substantivos em genero, numero e caso os particípios do 
preteri to em'pregados 'nestes tempos compostos·; v. gr. 

«Votos que em adversidades e doenças tinl1a f'eitos 
c para remissão de quantas culpas tinham comrnettidas. 
fern. :Mend. Pereg. T. 2.'1 .C. 161 , p. 34 7.» 

<<Porque sempre o achara boru ·servidor c leal e 
muito ditoso nos serviços que lhe Linha fe·itos. Fernão 
Lopes C<1st. Hist . da Ind. T. 1.° C. 1. 0 » 

Este uso, porém, acha-se abolido, não só pela difii
culdade da concordancia, senão pelos frequentes equí
vocos a que dava Jogar. 

M.uilos verbos Lecm dois particípios dos quaes um 
é regular e o qutrQ irregular; já por ser este ultimo to
mado do particípio latino do verbo radiciil, já por ser 
;.llgull1as vezes çontracção dq primêiro. 

Yerbos~ 

AccEITA!I. 

AFFEIÇOAII, 

ANNEUII, 

AI!ROMPTA~ , 

AnuEnATAll , 

Primeira Con,j~tgação em ar. 

fa1·t'. Reg~tl. 

Acceitado, 
Affeiçoado, 
A.nnexado, 
Apromp~ado.. 

Arrebatado , 

Pa1·t. Irregut. 

Acce-ito. 
Affecto. 
Anne.xo. 
P1·ompto. 
Ràpto. (1 ) 

(1) Cam. [os. C. 10, Est. 96 . 
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Verbos. Pa.1·t. Regul: Pm·t. Irregul. 

lJOTAR, Botado, (I)' ' Boto . (2) 
CAPTIVAR, Captivado, Captivo. 
CEGAR, Cegado, Cego. 
CoNFESSAR, Confessado, Confesso·. 
ENTREG.\R 1 Entregado, Ent1·egue. 
ENXUGAR, Enxugado, Enxuto. 
EscusAR, Escusado, Escuso. 
ExcEPTuAn, Exccptuauo, Excepto·. 
ExPRESSAR. l~xpressado, Expresso. 
ExPULSAR, Expulsado, Expulso. 
J?ARTAR, Fartado, Fm·to. 
FINDAR, Findado, Findo e F·intiJ . ; 3) 
FIXAR, Fixado, F-iX(}. 

GASTAII, GasLado, Gasto. 
JG.NOIIAR, Ignorado, Ignoto. 
INFESTAR, Infestado, Infesto. 
JNQUIEUR, Tnquiclmlo Inq~tieto: 
JONCTAR, Junctado, Juncto. 
LUJPAII, Limpado, Limpo. 
MANIFESTAR, :Manifestado, lt!ani{esto. 
J\IATAR, 1\Iatado, Jl!orto. 
MISTIJRAU. MisLuraJo, Misto. 

(I) Considerando que havia de .falar entre leLLrados consu m
mados e engenhos llorenles e affiados, quaes os conhecera no 

pulpito e nas disputa~>, julgava o seo por mais botado e rroxo 
do que na verdade era. Souza, Vid. do Are. T. 2.• L. 4.• C.11, 
p, 54. 

(2) Aqui ficam do irnigo as anuas botas. 
Ferr. Poem. J,usit. Sonet. 4.1. 

(3) Gil Vic. Obr. T. V p. 260. Ed. de Hamburg. 
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Verbos. Pa1·t. Regul. Pm·t. /rregul. 

MoLESTAR , .Molestado, Molesto. 
MORCUAR 1 

Murchado, Murcho, 
ÜCCULTAR, Occultado, Occulto. 

PAG.\11, Pagado, Pago. 
PROl'ESSAll, Professado, P1·o{esso. 

QUIETAII, Quielado, Quieto. 
REJEITA. R, Rejeilado, Rejeito. 
REQUISITAR. Requisitado, Requisito. 

SALVA!\, Salvado, Salvo. 

SECCAli, Seccado, Secco. 

SEGURAR, Segurado, Seg~tro. 

SEPULTAR , Sepultado , . Sepulto. 

SOLTAR, Soltado, Solto. 

SUDJEITAll , Subjeilado , Subjeito . 

SUSPEI1'Alll Suspeitado, Suspeito. 

VAGA.II, Vagado, Vago. 

VOLTAI\ , Voltado, Volto. ·( l ) 

Seg·unda Conjugação em er. 

Ve·rbos. _ Pa-rt. Regttl. Pcllrt. Ir-regut . 

ABSOLVER, Absolvido, Ábsohtto( 2), Absolto . 
ABSORVER, Absorvido, Absorto. 

AccENDER , Accendido , Acceso. 

( t) E' egualmente part. de volve1·. , - . 
(~) Pronunciando antes da sentença dos juizes, ou o castigo 

aos que haviam de ser condemnados , ou a soltura e liberdade 
aos que sahi1m absolutos. Vieir. Senn. T. 6.0 P· 14-7, co!. 2.• 
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Ve-rbos . Pa1·t. Regul. Part. lrregut. 

ÁTTKNDIUI, Attendido , Attento. 

Couum , Colhido C olheito , a n t. 

CoMER , Comido, Comesta, a-nt. 
CoNCEDER , Concedido , Concesso, ant. ( 1) 
CoNTER, Contido, Conteudo. 
CONVENCER, ConYencido, Convicto. 
CON\'ERTEil, Convertido, Converso. 
ConROMPEl\, Corrompi elo. CmTupto. 
CosER, Cosido Coseito. (2} 
DEFENDER, Defendido . Def~so. 

'DESCREVER, Descrevido , Descn]J to. 
DESPENDER, Despendido , Despesa. ( 3) 
DIF_FU.:'iDin, Dilfundido , · Difl'itso . 

DiSSOLVER , Disso!Yido. Dissohtlo. 

ELEGER, Elegi elo , Eleito. 

ENVOL\' ER , EnYoh ido. Envolto. 

EscoLHER, Escolhido, Escolheito. (~) 
EscREVER. . . Escrevido . Esc•ripto. 

EscunEClUl , Rscu r·ecido, Esclt'f·o. 

ExTENDRR, Extendido. Extenso. 
INCORI\Ell, Incorrido, Incwrso. 
iNTERROMPER, InlerTompido, lnterrupto. 
i\ÜNTEil, ~T:1ntido, Jl;/antiudo. 

1) Vida MouasL. L. 2.0 C. 8. • p. 3:52 e C. 10, p. 368 . 
(2) Bar. Dec . 2,• L. 1.•(... 4.• 
t3) Vi~a Monast. L.1.° C. 1." p. 20. 
(i') Ibtd . L. 1." C 16, p. f8"2. 
(5) Arraes, D1al. 7.' C. 19, in prmc. 

(!J) 
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Verbos. Pa'rt . Regul. Pm·t. !1'regul. 

M,OllllEil, Morrido, Morto. 
NASCER, Nascido, Nado. 
PEnvEHl' En, Pervertido, Pm·verso. 
Pni!NDilll, Prendido , Prr·eso. 
PnnscnEYiií1 , . Prescrevido, · Presc·rip to. 
QUEIIEII, Querido, Q.uisto. 
RECOZEil, Recozido, Recopto( l)eRecoüo. 
RE[IfiANG 1!:11, Ref•·angido, Refracto. 
RllMOYllll, Removido, Remoto. 
REPl\EHENDilll. ·Re;:>rehendi do, Reprehenso. (2) 

RESOLYEII, Revolvido, Resoluto. 
. ll.llTEil, Retido, Reteudo . 
RuvoLY En, Revol·. itlo , Revolto,. 
RoMPEU , Rompido. Roto. 
SODREl'IIEJIENDllll, Sobrepréhendido, Sob1·epreso. 
Sun~rí~TTEn, Submettido, Submisso. 
Susl>ENDEII, Suspendido, Suspenso. 
TANGER, Tan.gido , Tacto. 
TEu, Tido , Teudo. ant. 
'foLUJ~ u , Tolhido, Tolheito. ( 3) 
To!lcEn , Torcido, To;·to. 

TEXDER, Tendido, Tenso e Teso .. 

(i) Bar. Dec 3:• L. 1L"C. 9.• p. 638. 
(2) Por tal, que sendo dessa verdadeira luz 1·eprehensos c c~r

regidos se tornem, c corregendo seos passos sejam feitos luz. V1d. 
Monast. L. 2," C.18, p. 4.'>4._ 

(3) A. esta porta speciosa estava pedindo o tolhe'ito que o glorio-. 
so aposto lo S. Pedro sarou, indo orar ao Templo. Pant. d'Aveiro, 
lliner. C. 42, fol.139. 
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Verbos. - Part. Regul. Pa1·t. bngul. 

VoLvlln, Vol\'ido , Volto. (t) 

Terceira Congugação -em Ir. 

Verbos. PaJI't. Regul. Part. !l'l'egul. 
Annzn, Abritlo, Aberto. 
AusTJI.\Hm, A bslruhido, Abstmcto. 
AEQUIUIR, Acquirid o, Acquisito. (2 ) 
Ai•' FLIGm, A fTligido , Affl-icto. 
ASPERGIR, Aspergido , Asperso. (3) 
Assu~un, Assumido , Assumpto. ( ~) 
CIN.Gin, Cingido, Cincto. C' ~, 

Connm, Cobri do, Coberto. 
COlllPEI.ÚU, Compellido , Comp~tlso. 

CoNCLUIR; Conc!uido, Concluso. 
CoNFUNDIR, Confundido , Confuso. 
CüNTRAJJIR, Conlrahido, Coniracto. 
CONl"UNDlll, Con L.undiclo, Contuso. 
DE~OLVER, DeYolrido Devoluta. 
DIFI' UNDIR, Diffundido , Diff~tso . 

(1) E volto ao povo lhe fez uma fala. Duarte Nunes, Chron. 
de D. AO"onso5." C. 1 .• p. 83, míhi. . 

E volto contra os seus todo alegre, lhes disse. Resende, Vida 
do In f. D. Duarte, C. 8." p. 26. 

(2) Sciencia acq1âsita. Viei1·. Serm. T. 6." p. 277, col 2. • 
(3) Arracs, Dia!. 3.° C. 21, foi. 110 v. _ . 
(4) Sendo já assumpto á purpura Cardinaliciâ o padt·e Joao 

de Lugo. l\lan. lleruard. Nov. FIOJ·e~;La, T. 3. 0 p. 3_36. 
(5) Espadas cinfas.lreruãoLopes, Chron. d'Elre1 D. João 1.• 

Prim . ParL. C. 10, p. 17. 
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Verbos. P{]Jrt. Regul. Part. b·regu[. 
DIGERIR, Digerido , Digesto. ( 1) 
DIRIGIR, Dirigido, Di?·ecto, e Dú·eit<r. 
DISTINGUIR, Di'stinguido , Distincto. 
DIVIDJn, Dividido, Diviso. (2) 
ENCOBRIR, Encobrido. Encoberto. 
ERIGIII, Erigido, E1·ecto. 
EXCLUIR, Excluído , Excluso. 
Exuuu, Eximido, Exempto. 
Exn.tunin , Exhaurido, Exhausto-. 
EXPELLIU, Expellido, Expulso. 
EXPRIMIR, .Exprimido , ExpTesso. 
ExTtNGum , Extinguido , Extincto. 
ExTORQ UIR , Extorquido, Extorto. (3)· 
E:nn.ufin. Extrahid o, Extmcto. 
FRIGIII, Frigido , Frito . 
ltLUDIR , Hludido, Illuso. 
hiPRI~UR, Imprimido Impresso. 
l.'<CLurn , lncluido , Inclttso. 
}NCORUEII, Incorrido, Incúr·so. 
INDUZIII, Ind uzitlu , Ind·ucto. 
INFUNDI H, Infundido, Infuso. 
lNSIIRlll , Inserido, Inserto. 

(1) Vieir. Serm. T. 4.• p. 151>,-eol. 2.•-Hcitor: Pinto, Imag . 
r. 1.a Dia!. a.• C. 7.• ll· 101, co!. t.• , . . 

·(2) Btlr. Dec. 4.• L. 9.° C.16, p. ãõ9. Paat. d Avetr. ltmcr. 
C. 2~, foi. 53 v. Arraes, .Dial .. 3.• C. i.• foi. 82. . 

(3) Licenças extor·tas e v1olentas. Mau. Bernard. EstunuL 
Pract. p. 403. 
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Vet·bos. Part. Reg1,1,l. Patt. Jr'regul. 
lNSTl\Ullt, Instruido, Instructo. (1 ) 
fNTRODUZJ!l , Introduzido. Jnt?·oducto. 
ÜMITTIR , Ümitlido, Omisso. (2) 
ÜPPRJnÍllt, Opprimido , Opp1'esso. 
REPELLtR, Rcpellido , Repulsa. 
l'lEPJl!MlR , Reprimido , 'Rep1·esso . 
.RESTRINGIR, Restringido , . Restricto . 
SunMEltGIR, Submergido , Subme1·so. 
SoPPRIMill, Supprimido, Suppresso. 
Sun&m, Surgido, Surto. 
l'INGIIt, Tingido , . Tincto . 

Tudas as fórmas d'estes particípios sam, como se 
v~, essencialmente latinas, cumprindo observar que até 
o~ mesm<Js verbos que temos com raizes de origem dif
ferente, formam particípios irregulares com terminações 
identicas ás tios particípios irregulares latinos, no que 
assás se mostra o genio da Jingua portugueza. - Deve
mos tambcm observar que estes ultimos particípios saro 
os de que quasi exclusivamente usa o nosso Yulgo, ao 
qual devemos ir procurar as prilllitivas fôrmas de todas 
as palaHas.- Assim, na bocca d'este acharemos arre
peso em ' 'ez de arrependido ; confesso em vez de confes
sado; despesa (3) por despendido; nado por nascido, e 
outrros muitos com ~s dietas fôrmas irregulares; excepto 
os de certa ordem, de que o povo nunca se serve, e dos 
quaes mesmo não tem conhecimento; como sam: asperso, 
1'efrçlCto, assumpto, extorto, exhausto, restricto, etc. 

(i) Se não está inda bom instmcto . Fr. Gaspar da Cruz, 
Tract. da China, c. 17, p. 108. · 

(2) Na accepção de descuidado, que se não àá de coisa al
guma. tamhern é latino·; v. gr. omisso animo esse. Ter .. 

(3) Fazenda de.,pesa , dice Bar. Dec . 1 .' L. 1.• C. 11. 



GENIO 

Os particípios que tecm fórma rcgulár sam geralo 
mente os que se conjugam com os verbos tm· e ha.ve1·; 
porque denolam uma acção feita ou executada; o que 
os outros não indicam, sendo apenas meros adj ec livos 
verhaes que llesignam uma qualidade subsistente no 
subjeilo , sem relação alguma com o exercício da mesma, 
.como todos os adjeclivos que não sam verbaes. - Assim, 
não podemos dizet': temos ctfllicto alguem, em Ycz de 
ternos a!Jligido; porque af!licto pode ser um estado não 
promovido ou causad_o por outrem; e af!ligido quer di- -
zer feito afllicto; p :~lo que, temos affligido significa: te
mos feito o acto de alll1gir , ou temos feito com f{Ue al
gnem ficasse a!Jlicto. ( 1) 

Os particípios irregular-es po rtuguezes não provcem 
geralmente dos nossos verbos, por haverem sido toma
dos na maxima parte dos particípios latinos, onde lhe 
devemos ir buscar a origem. Ora, como muitos d'esles 
particípios se acham hoj.e subsLanLivadns, e sam usados 
como nomes, segue-se que é nos referidos particípios 
que estes mesmos leem a raiz, e em que só Ih 'a podemos 
encontrar. Por exemplo: 

A c To. 

ASSUMI'TO. 

COLHEITA. 

De actus, part. de ago, 1:s, obrai', 
fazer, produzi r, eLe. 

As-sumpttts, pa1·t. Je assumo, is, 
tomar, usurpar, arrogar. 

Colle·cta, parl.. fem. de colligo, ú ·. 
ajuntar, recolher. 

( 1) Conta-se que no 1\IS. que da Vida do A.rcebispo dei
xou Fr. Luiz de Sousa, se viam 'numa pagina as palavras: ti
nha morto, e tinha matado muitas vezes repeLidas e o11lras tan
ta~ riscadas; como indir.ando que se-o A. se achara perplexo· 
sobre qual das fórmas devesse preferii·; notandf)-se que, a fi 
nal, se decidira por tinha matado. 

A razão da preferencia que deve ter a referida fórma, é,a 
que dicemoii, e fica explicada no texto. · 
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~ONF.tsso. (t. vulg.) t 
1. é confissão. I 

CoNTliACTO . 

DI! RITO. 

DEFENSA: 

EGUESSO. 

E NXRIITO. 

EREITA . 

EscniPTO. 

C01i,fessus, parL. de confiteor , e1·is, 
confessai'. 

ConfHtetus, part. de contmho, is, 
contrahir. 

Debitus, part.. de debeo, es, derer. 

Defensa, par L. fem. ele defendo, 
is, defender. 

DiV1:sa, part. fem. de divido , 1s, 
dividir. 

Egressus, par!. de egreclior, erís, 
sahir parr. fóra. 

Inse1·tus, part. de 1"nsero , is, in
troduzir, meller, enxertar. 

E1·ecta, par L. f em. de erigo, 1s, 
levantar. Altura, teso. 

Foy a elle per hua mui gran
de erreyta acima per onde e!Jc de
cia. Chron. do Conde~t. C. õ3, p. 
170. 

Ereita era lambem uma espc
cie de treta de que usavam os luc-.. 
ladores, levantando o adversario 
ao ar para derribai-o ; v. gr. . 

l\ão me valeu co 'elle ereita, 
nem sopé. ·sa de l\l ir. Extrang. 
T. 2. 0 p. 1õõ. 

·sct·iptus, part. de scribo, is, es
crever. 



EsTRAD.L 

F.1.cTo . ( feiLo , acto ) 

FI.UIO. 

Fo ssa. 

}J.unro . 

INFuSA. i. e e-an th-&I'O . 

JNVENTO . 

Nu o. 

PASSO. 

PASTO. 

PossEsso. 

PoTE. 

PROGRESSO , 

PIIO&IESS!. 

GENIO 

Stmta, par!. fem. de stemo, 1.s, 
derribar , applanar. 

Factus, part. de faáo ?-S , fazer , 
executar . 

Fluxus, part. cje fluo, ~s , OO I'J' (:IJ'. 
mrmar . 

Fossus , par·t. de fod-io, ~s, cavar . 

Habitus, parl. dl? habeo, es-, ter . 
possuir , occupar. 

Infusa, part. fem. de infundo, is , 
lançar por cima, ou dentro. 

Jnventus pari. de invenio. , w-, 
achar. 

Ne"xus, pari. de necto. ú. alar . 

Passus-, part. depand_o , is, abrir . 

Pastus-, pHrl. ' de pasco, is·, pas
tn r. 

Possessus , parl. de poss1'deo, es-, 
po~suir, estar de posse. 

Pot·us, part. de poto, as, beber. 

.P1·or;ressus_, par-t. de p-ror;redi01··, 
e1·is , caminhar, ir po r rleant.e. 

PrMnissa, part. fem. dep?'omitto , 
is, promelter, dar palavra . 
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Rur.ATo. 

REPULSA. 

RnMxss.\, (t. do jogo l 
do voltare te.) í 

RAPTO. 

- S UllJRITO, 

SuETo. 

TACTO. 

TRCTO· 

TEso. i. e. colliua, l 
outeiro. f 

TEXTO. 

'TINCTA, ou TINTA. 

TósA . 

UNcro, ou UNTo. 

18 

. Rigatus, part. de rigo, as , regar, 
banhar. 

Repulsa, parL. fem. de repello, is , 
repellir, rebater. 

' 
Remissa, part. fem. de 1·emitto, is, 
remillir, largar. 

Rapt~ts, part. de 1·apio, zs, arre
batar. 

Subjectus, part. ue subjicio, is, 
sub,meller. 

Suetus,· parl. de suesco, is, costu
mar. 

Tact~ts, part.. ele tango, is, tanger, 
tocar. 

Tectus, part.. de tego, is, cobrir , 
tapar. 

Tensus, part. de tendo, 1:s, force-· 
jar por subir. · 

Textus, part. de texo, is, tecer, 
compor, escrever. 

Tincta, ·part. fem. de tingo, is, 
tingir. 

Tusa, part. fem. de tunda, is, 
bater, açoitar. 

Unctus, part. de ungo, is 1 unctar, 
ungir. 



GRNIO 

Algi.1ns nomes porluguezcs que proveem de verbos 
latinos qt!J} não teem particípios, sam immedialamenle 
formados dos supinos dos referidos verbos; como v. gr. 
deOuxo, Je deflu.xum., supino de de(luo, is, correr para 
baxo; sessodesessum, supinodcsecleo, es , sentar-se; len
to (de jog.\r) , de tentztm, supino de teneo, es, ler, conser~ 
·-var, ele. 

Dos particípios passivos do futuro os poucos que 
temos não perderam inteiramente a significação que lhes 
é propria ; v. gr. 

ADMlRA!'(DO . 

AiíCJRANi10. 

Que é parí). se_r aumirado: 

tá para onde ó sol sahe , 
Descobrimos navegando 
Um novo rio ctdm.imnda, 
Que o lenho que nelle cahe 
Em pedra se vae tornando . 

Cam. Cart. a uma Dama. 

Qne é para ser adora do ; que é di
gno de ser ador.ado. 

(1) querem alguns grammatlcos qtte estes particípios uiío 
~ejam do futuro.- Sanchcs diz que não denotam tempo certo ; e 
Perizonio, nas notas a Sanches, quer que taes particípios sejam do 
tempo presente.- Como estas questões não tocam de perto o as
$umplo que tractâmos, não eotraremos 'nellas, e seguiremos a 
opinião commum dos grammaticos, sem, todavia, desconheeer 
que exemplos ha pelos quaes se não pode negar razão a San
ches. Vid . Minerv. L. 1.° C. 15 . 



Cor•sotANDO. 

CtJLP.lNDO. 

ExPIANDO. 
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Pliebo e Diana dos bosque~ se
nhora 

Brilhante honra do Ceo, 6 ado
?'andos 

Sempre e àdorados. 
Elp. Dur. Lyr. de Hm·. 

T. 2. 0 p. 289. 

Que tem de ser consolado; que me
téce ser consolado . 

. . .. Se mostra 
Pura é brilhante á consola.nda 

gente. 
Fil. Elis . Os Martyr. 

L. 23, p.lj.Q7. 

Que tem de ser culpado. 

. . . Se estes principiQS 
. Vos cançam, se instiguei c~d

pandas armas, 
Ide acenar á Náo. 

ld. Versão da Seg. Guer. 
Pun. de Sil. ILal. C. 1. 0 

p. 326. . 

Que tem de ser expiado, que ha
de vir a ser expiado. 

Entre os desprezos desta ex
picínda angustia 

Faltado o general, em susto o 
exercito, 

Pedem com vivo empenho á 
utna Hannibal. 

Fil. Elis. Versão dà Seg; 
Guer. Pun. de Sil. It.al o • 
C. 1. p. 21)0 e !3eg. 
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fNVI{JANDO. 

TOC!NDO . 

GENIO 

Que hade ser inYejado. 

Sem c.uidar d'onde os manuo
res me venham 

:Para invejandos portic.os. 
Fi!. Eli s. T. :!. 0 p. 101. Ed. 
de Paris 180 I . 

Que é para ser Locado , que deve 
ser locado. 

Se, com todo, os baixeis im
pios trespassam 

Os não tocctndos mares. 
Elp. Dur. Lyr . de Hor. T.1. 0 

p. 21. 

Estes, porém , só se empregam Qm linguagem poe
lica.- Na commum, ou vulgar, apenas ficaram : edu
cando, expropriando, ( t) multiplicando, examinando, 
doctomndo, ordinando, c poucos mais. 

Alguns perderam toda a idéa de tempo futuro, ou _ 
.anles sam de todos os tempos, eomo abominando, exe
crando, miseranclo, ( 2) venerando, pudendo, 'reverendo, 
etc. ; mas isto. mesmo acontece em latim . 

Dos particípios do futuro pareee que se formaram 
Y3rios nomes femininos, os quaes não só leem uma Lcr
minaç.ão. idenlica, senão que ' indicam uma tal ou qual 
ic!Pa de acç.ão passl v a futura : v. gr. · J> 

(i) Lê -se este particípio 'uum Decreto regio, datado de 4 
de dezembro de 1855, e referendad.o pelo ministro do Reino, in
terinamente encarregado da pasta do ministerio das obras publi
cas, commercio e industria, o sr. Rodrigo da Fonseca l\bgalhães. 

(2) Se o cruel fado, ó miserando e helio 
Mancebo vences, tu serás Marcello. 

J. FrancoBarrel. Eneid . L. 6. 6 E . 19!L 



LOCANDA. 

VIANDA. 

LEGEND,l· 

MOEr> DA. 

ÜFFERENDA. 

VIVENDA. 
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Casa que é. para,ser allogada : do 
latim loco, as, allogar. 

Do verbo laLino anLigo via, as. 
Provisão que é para ser leva
da, ou conduzida. lt. mantimen
to para o caminho.- Nos Capi
tulares de Carlos l\Iagno de 803, 
lê-se: << Nullus audeat in nocte 
negotiari ; excepto vivenda et fo
dro, quod iter agentibus necessa
ria sint: » trecho que parece con
firmar a significação que lhe da
mos. 

Do parL. fctn. do fuL. legenda, do 
verbo lego, is. Inseri pção que é 
para ser lida. 

ConL1·acção , ou abreviatura de 
legenda. 

1Iachina que é para 'nella se moer. 

Do part. fcm. fut. offerenda do ver
bo offero, fers. en·e, offerecer. Co i
.:a que bade ser offerecida. 

No laL. barb. achâmos: Offe- · 
1·enda, oblatio panis et vini ad sa
cnficium. Du ·cange, G1os:;;ar. ad 
ScripLores, ele. 

Casa, mansão que é para 'nella se 
'irer. 

No tracLo e vivenda sarn separa
dos de toda outra genLe. F r. Gas
par da Cruz. Tract. da China, 
r,, 1. 0 p. tõ. 





P.<\.R'I'E SEGIJ~D~ 
' 

p A P .A L A V R A C O N J U G A V E L. 

DO VERBO. 

CAPLTULO l. 

Ü verbo ( verbzw~) é a palavra por excellencia ; .o ter
mo com que expressâmos uma acção, estact·o, ou pai
xão, declarando o modo, o tempo, a pessoa e o numero . 

Ha, por Lan to , no Yerbo unu:~ certa maneira de ex
pr.esscw; c 'nesta maneira de expressar se pinta necessa
i·iamente a fórma porque vemos, sentimos ejulgfunos. (1) 

D'isto se colhe ser o verbo uma qas vozes em que 
tn ~lis particulÚ111cn le de'\ en)os achar expresso o genio dt1 
lin,guf}. 

(1) Traclando Du Marsais da conjugação dos verbos iogle
r,es, e bem as:;im 'dos part!cipios, escre.ve o seguinte: 

<~Coming estie participe <)u present de to cor1~e, arriver, et si
guine l'actiot~ d'a1Tive1·, de veijil·, r.e que notre participe arrivant 
ne rend point. Les anglais disent his coming, sou arrivée, sa ve
pue, sou aetion d'arriver; et \'idée qu'ils onL alors dans l'esprit 1 
n'a pas la même forme que celle de la pensée qne nou s avons, 
quand nous disons venant , arrivant.- C'est de Ia ditféreuce d!J 
tour, de l'imagination, ou de la différeute tQí.llliere r.j.out I' esprit es~ 



GENIO 

Árt .. 1.0 

Do Verbo no Modo Infinüo. 

Tanto os verbos portuguczcs, corno oslaLinos, con-· . 
slam no infinito ·de um radical , que é usualmente um 
nome mutilado, e da desinencia, ou terminação. que é 
uma voz designativa de acção. -'Nisto consiste essen
cialmente todo o mechan ismo dos mesmos. A acção que 
a dcsinencia indica depende do nome, ou do radical a 
cuja significação é accommodada; poré'm rigorosamente 
denota movimento; com.o: leva?', tmzer, obra?·, dispor , 

. creatr, produz -ir , eLe., o que nos induz_ a crer que are
ferida dcsincncia é formada do vetbo a·ro, as , que pro
priamente significa lavrar· a terra, e de que se deduzem 
todas as referidas accepçõcs. ("I) - Passemos a provai· 
isto com alguns ·exemplos. 

all'cclé, que l'on doitlirer la différcncc dcs idiolismcs et du génie 
des langues .» Oeuv. deDu 1\Iarsais, Melang. de Gramm. dePhilos. 
etc. T. 4.me p. 356 et suiv. · 

«Ün rend l'anglais par un équivalen t f1·ança is, qui ne donnc 
pilS l' idée juste du·tour li tléra l anglais, cc qu i est pourtant I c point 
que cberc!l ent ceux qui veulent apprendre une. langue étrangcre ; 
par exemplc, i do dine, ou ll'aduitje dl.nc; thou dost dinc, lu dl
nes; he does dine, il dine. I marque la premiere personne, ito veut 
di r e fairc, ct iline, diner; i! f a udroit donc trad uire, je ou moi faire 
d·íner, tu fais dínc?', il ou lui (ait il~ner, etc. Jbid. 

(1) A fórma are de que traclâm os, apparece Lambem com a 
significação de levar, trazer, obrar, p1·oduzir, etc., nas desiuen
cias dos nomes adjectivos c substantivos, accabados em arius , a, 
·um; compondo-se esta desinencia da infinitiva are, e da fórma 
us, a, um, que denota os indivíd uos de cada um dos generos; por 
exemplo : Operal'ius, o, que faz ob ra; adversarius, o que ob1·a eon. 
tra; thu1'ibularius , o que leva, Jmz, move , ou ope1·a com thuribu
lo; sagittarius, o que tm~, move, produ ~: , i . é despede settas ; e 
assim outros muitos. 



. . 
ADonAn. 

ÃFFRONTAR • . 

ÀMAU. 

APPO RTAR. 
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Do I a t. dextram ad os agm·e ~ i. é 
levar a mão até a bocca, em si
gnal de afl'ecto c respeito, á ma
neira dos romanos. ( 1) 

Note-se que o verbo Iãt. agere 
é composto da raiz ac, ou ag, e 
ela dcsinencia infin. are, muda
da em ere. 

De ad frontem agere , dirigir á 
fronte; .propriamente encarar: 
v. gr . ...- o perigo. It.lançar á fron
te, i. é o doesto, a injuria. -
D'aqui a idéa moral de causar in
juria. 

Do radical am, designativo do sen
timento de amor' e desinencia in
fi n. ar, quo denota uma acção 
appropriada: i. é exercer, culti
var amor, trib~ttar, consagrares
te sentimento. 

De amarum agere, obrar, produ
zir amargo; i . é ler, causar, pro
mo,·cr sabor amargo. 

De ameaça, e dos. infinitiva, ou 
do lal. minacias agm·e, fazer amea
ças. 

De porto c eles. infiniliYa. Tomar, 
ganhar, chegar, . afferra( o por lo. 

(1) lu ndorando dextram ad osculum referimus, lolum cor
pus circumagimus. Plin . 



~56 

APRl~CAR . 

lJLASONAP.. 

CALLECElR. 

GENIO 

De aprisco, e des. innnitiva. Abri
gar, recolher em aprisco; levar, 
conduzir ao ãprisco. Gil Vic. Obr. 
T. 1.0 p. 311~. , 

De brasão, e des. in!iniliva. Pro
priamente esc·l'ever, ou pintwr no 
brasão; d'onclc a idéa ele ostentar 
nobreza, façanhas, ele. 

Blasoncvre, delineare fi guras in 
sculis genLil iliis. Du Cangc, Glos
sar. ad. Scriptorcs, etc. 

Do lat. calles, ruas, e des. infin. 
agere, i. ó correr , divagar , fre
quentar ruas ; d'aqui a icléa de 
vadiar. O castelhano diz wllegecw, 
onde melhor se conhece a elymo~ 
Iogia. 

De casa, e rles. i n!lni lilf<L Levat· 
para casa a mulher. Os latinos di
ziam ~txol'e1n clttcete , o que é o 
mesmo. (I) 

O verbo aasar· pede depois de 
si a preposição com, que denota 
companhia, ele que se infere a da 
mulher; sendo, por tanto, casa-r 

('l) L'analogie eles idées peut être marquée par dcs characte· 
res tres différents d'une langue à l'autre . Beauzée, Gramm. Gen . 
T. 1. 0 p. 492.- Para comprovarmos a verdade d'este lexlo que já 
'noutra parte citàmos, produziremos um 'exemplo: Ut 1·ogas, era 
uma fórmu la usada entre os romanos pela qual o povo deferia, ou. 
ápprova.va a lei ·quc _lhe era proposta. Enlr_e.n?s os juizes que 
approvam os requen uíentos que lhe sam dtt tg1dos, costumall} 
pôr par despacho: -Como pede.- As palavras sam diffcrentes ; 
mas a analogia das idéas é rigorosamel}tc a mesma. 



CASTlGAR . 

CnAv&n. 
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o aclo de ir cohabitar com mu- . 
lher. 

Do Iat. cast·igare, composto de cas
twn agere, fazer, tornar casto. 

Sunt qui cast·igo censeant esse 
à latino castus, notaréque castwn 
'reddo: imo Perotlus compositum 
pulat, dicíque quasi castwn ago. 
Vossii Etymol. 

De cravo, e des. infin. i. é met
ter, introduzi·r o era v o. - De cra
var se fez g-ravaT, cuja it.léa não 
desdiz da prim.eira. - E' rigorp
samente clavum agere. 

Allerado ' do antigo leixa1· do la
tim hal'b. laxaTe, composto de la
xu:m agere, á lettra: fazer laxo, 
affrouxar; d'onde a idéa de la i· ... 
gar, abandonar. Laxare na B. La.., 
linidade, significavademiltere, si
nore. 'Vid-Dn Cange, Glossar. ad 
Script. etc. 

Do porluguez antigo clesprQÇCl!l'; 
composto do nome pr~ço , pl'ep. 
privativa des, e desinencia infini.., 
Liva ar; i . é tirar o preço, e, por 
tanto, a estima, a consideração; 
não ter em preço, não dar consi-. 
dera cão. 

sa·i rom os Sacerdotes a Nica-. 
nor rrogando-o, e mostrando-lhe 
os sacrjficios que faziam por el
Rcy Demelrio, e ele escarneceq 
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EsTAn. 

FORNICAR. 

GENIO 

deles e despreçou-os. Ineclit. d' Al
cob. T. 3. 0 p. 180. 

Do lat. stare, composto do radi
cal st, que denota estado fixo, pos
tum em pé, (1) e ela desinencia 
verbal ; querendo dizer ·: obrcvr 
postura firme; conservar-se cre
cto; deter o movimento, perma
necer, parar. 

Estar, no se•ntidn do latim, não 
se mover, parar, conseTva·r-se ~m
movel, foi vulgar em portugucz, 
como achâmos nos A. A. classi
cos. 

Anjo. Tomae-o, dá-lhe de pé. 
Diabo. Nosso é. 
Taful. Estae, imigos! 

Gil Vic. Obr. T. 1. 0 p. 273. 

Quando fnlo, esLou calado; 
Quando estmt, entonces ando. 

ld. T. 2.0 p. õ03. 

Posto no chão, estando, ou an
dando em Ludo era airoso, grave , 
e composto. Sousa, Am1. de D. 
João 3.0 P. 1.a C. 4-. 0 

1). 18. · 
L 

Do lat. {ornica1·e, de fomix, a abo
bada, e desinencia infinitiva ar; 
propriamente faze,.. abobada.- O 
povo diz fazB'r forninhos; o que 

(1) St estIe signe radical, l'expression organique et primi-
tive qtte designe la fixité, I'immobilité des objects. Mech. du Laug. 
T. 2.· p. 335. 



FuGHt. 

FUJIIAJI. 

LER. 

LODI\IGAR •. 

LuziR. 
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conlém a mesma idéa, e mostra o 
genio da lingua. - Tambem di
zemos: co'brir a vacca, cobrü· a 

' egua, etc. com identica significa
ção. 

Do latim fugere, composto do ra.:. 
dical {u, que denota o sopro que 
escapa, o ,·ento que passa, e da 
desinencia agere. A' lettra fazer 
fu, pôr-se em fugida. 

De -fumo, e desin. infinitiva ar; 
fazer, produzir fumo: it. tomal-o 
na bocca, aspirai-o. 

Do lat. legere, 'contracção de lit
teras agere. Pór em obra, ou ope
rar com lettras; i . é unir, enten
der, interp1·etm· lettras. 

De lobrego, corrompido do latim 
lugubris, escuro, e des. infi.nit. ar. 
Ver, divisar, distinguir no escu
ro, ou ver de um modo escuro, im
perfeito. 

Do Iat. lucere, composto de lucem 
agere; obm1·, produzir luz, i. é 
emittir luz. 

De mamma, e des. infinitiva. Su
gar, chupar a mamma. 

De mente, e des. infinitiva. Tra
zer á mente, representar, pór l1a 
mente; i. é lembrar, recerdar .. 
Dar. Dec. 3.a L. 3.° C. 10, p. 351. 
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1\IrssA R. 

ÜLUAR. 

SoMl\JAR. 

VIAJAR, 

GENIO 

De m~·ssa, e des. infinít. i. é ou
vir , freq~tentar, ctssisti?· á missa. 
-Bom é missa1· e a ct,tsa guar
dar. Proverb. 

Do lat. navigan~ , composto de nct
vim agere ; ob1·m·, manobra1· com 
o navio; i. é dirigil-o, encami
nhai-o no rumo. 

De olho, e des. infinitiva. Dú·igú·, 
apphcar o olho, ou a vista. 

De prcelium agere ; obra·r preHo, 
ou combate. 

De somma., e des. infinitiva. Uni?·, 
recluzi1· a somma. E' mais conci-·· 
f'O que o latim in summam 1·edi
ge1·e. 

Composto de viam agere; fazer 
via, ou caminho; andar, tmns
itar, frequentm· caminhos. 

Já se vê pelos exemplos que ficam lranscriplos que 
a desinencia infiliitiva denota em cada um d'estes verbos 
uma acção appropriada á significação da raiz dos mes
mos; vindo, por tanto, a conter uma prodigiosa diver
sidade de accepções, crue fôra, aliás, forçoso exprimir 
ern muitas palavras. - Esta fórma ·abreviada do infini
to, que tam concisamente suppre um verbo de acção , 
c6ntribuiu em parte para a corrupção da língua latina r 
porque, costumando os romanos expressar varias ucções 
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Por um copioso numero de palavras que podiam ser sub; 
stituldas por um sim[Jles nome seguido da fórma infini
tiva, começaram os povos que d;elles receberam a lín
gua, se lambem (como julgâmos) não foram os proprios 
romanos que er}celaram esta corrupção , a abre' ia r 
aqucllas palaHas desnecessarias pelo modo que referi
mos.- D'aqHi p.roveiu deturparem-se mui las phrases la
tinas que foram substituídas por verbos tidos hoje em 
conta de barbaros; mas que, digâmol ... o sem preconcei
.tos, sam mais concisos, mais energicos, mais significati
·vos, e valem mais do que as estiradas phrascs do laliln 
puro ; senâo vejftmos : 

LA:mr PUilO . LATll\l BARBAUO. 

Ad ripam appellere. AdnjJa?·e, a?'·n"vare. 

Anchoras figere,- ligare, firmare. An.chorare. 

In nihilum recligere, in nihi!um } A .1 .l . . nm L~ are. eYanescere, mtenre. . 

In aptiquum stat.um restitucre. Antiqua .. re. 

Proprium facere , rem propriam ~A m ·· e .b. c pprorrw1· . 
SI I tUCere. 

Arma dare, militem facere. Arma·re. 

Ad terram adhrerere, lraherc, ap- t Atten·a1·e. 
pellerc. í 

Beatorum numero adhere, ads_cri- t Beatifica1·e. 
here. ~ · 

In br~ves redigere1 fl p.scribere. 
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LATIM PUHO. LATnT l!A.nnAnO. 

In canonem sanclorum refene; t 
sanclorum numero inserere. f Canonizare . 

Captivum tenere, -seu obducere. 

Catenis ·vincere. 

Cicatricem inducere. 

Facere, u! quis sit conlentus. 

Captiva?'e. 

Catena;re. 

Cicat-rica1·e. 

Contentare. 

Crimen alicui impingire, de cri- 7 C . . 
-í . nmma·re. mine accusare. 

Danmum inferre. Damnare. 

Caput amputare, securi ferire .. Decapú(J;re. 

Dccimam levare. Decima1·e. 

De gradu dignilatis dej icere. Degrada1·e . 

Famam alicuj us adspergere ma- } D l: 

I enonarare. cu a. 

In numero deorum referre. Deifica!l"e. 

1\'Iembra corporis auferre discer- t Demembrare. 
pere. f 

Pretium minuere. Depretiare. 

Deterius facere, in deterius m ulai·i. Deten:ora're. 

Deflectere de via. Devüvre. 

Discirlinre severitàte _in ali quem l Disciplina1'e. 
anrmadvertere, castigare. ~ 
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T.ATL\1 PUHO. UTni BARilARO. 

Luccm adferre. Elucidare. 

In epi Lomen red i gere. Epitomarre. 

In cxiliurn agere. Exila1·e. 

Facilius aliq:uid re_ddere. Facilitmre. 

Fama celebrare, famam diffun-} "' . 
dere. JJam1.gerare. 

Fclicem esse jubere. Felicitare. 

·Feslurn dicm facere. 

Fruclus edere, fruclus ferre. 

Habi!em redder.e. 

Festm·e, si v c Festivare. 

Fructi[ica1·e. 

Habilüm·e. 

Heredem esse, herediLatem ad i- } Hereditare. 
r e. 

imaginem rei alicujus rclerre, t 1 . 
effingere. ç rnagmare. 

In -carcerem conJ-icere. 

Damnum prrostare. 

lnfirmum esse. 

In furcam agere. . . 

Indemnúa1'e. 

In{1trcare. 

Injuriam alicui inferre, vel .fa- f . . • In;unatre . cere. 

In rcgali salio collocare. 
19 

Intlwonizare. 
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LATIM PURO. U.TI~I BARTIARO . 

Titulo ornare. Intitulm·e. 

Pro justo aliquem Jeclarare. Just i(lcm·e. 

l\Iel i orem facere , mel i ns rcd- l ~JT . 
derc, in melius refcrre. 11 e wra? e. 

nientionem facere . ll!ent·iona?'e. 

Minute diJfunderc . JlllúzutaTe. 

l\Iodum conslituere, seu facere ~ ni z·fi ' 1 · o c • lca1·e. 
sive ad modum . • 

Morti addicere . lJII ortifica·re. 

l\Iuro circumduccre, muro op- t .Murare 
pidnm munire. \ · 

Navem frangcrc. Naufra ga.re. 

Post lergum relinquere. Postergare. 

Privilegio donare. P·rivilegia11·e. 

Ad ropentem morbum an'eYcr- ~ ~ 
tere; medicamentis munire Prceservare. 
' 'aletudinem . contra morbos. 

' 

Prolcm gignere. Proli{tcare . 

.Qivulgare pulam , apert-e , ac} • P1·opalare, 
pahm aliquid facere . 

In pulverem redigere. Pulverizare. 
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LATIM PUr.O . LATJ1[ RARTIARO . 

Querelas ciTunt!crc. Querelare. 

flatum faecre. Ratificare. 

Summa rcrum capila adfcrrc. Reca.pitnlare. 

Arl regulam dirigere, ordinc ao
ministrare, in ordinem ad- Regulctre. 
duccre. 

Sca lis ascendere. "calare. 

Scopis Ycrrcrc. Scopare. 

Soc ium sihi adjungerc . Socia.J·e. 

Stanno obdncer·c, seu iJiinere. tan?zare. 

Test.imonium dare . Testi?no?úa.1·e. -

Tormenlis excrucíare. Tormentare. 

Tyrann iucm exercere. Tyranniza?'e . 

Unllatem facere. Uxtire. 

Vicinum esse. Vicinmre, ct Vicinari . 

.Já. se vê que as referidas phrases não podiam 'sus
tentar-se na bocca do poYo, pelo copioso numero de pa
la nas de que se compõem, c crue, qc força , haYiam d.e 
resum ir-se c corromper-se. . . , 

Notemos ago ra que o porlnguez tr.~ansparece Ja por 
tr·az do lalim barbaro, ou é esse mesmo laLim levemen
te allerado. 
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Do Gerundio. 

O infini Lo dos verbos, considerado como nome, de
clina-se em latim , e tem tres casos que terminam em di, 
dum e do. - Estes caso", que, como se vê, pertencem 
á segunda declinação dos nomes, chamam-se gerund ios, 
e sam: o primcil'o genitivo, o segundo accusativo, e o 
"terceiro dativo e ablativo. ·-Do ultimo, como ablativo , 
provém o gcrundio portuguez, o qual é propriamente um 
caso semelhante ao latino, (1) que designa tempo, aclo, 
·exercicio, ca'ttsa, ciTcumstancia, eLe. Tudo isto mostra
remos nos seguintes exemplos: 

(i) Os outros casos do infinito formam -se em portuguez 
_ por meio de pi·eposições ; Y. gr. 

Gcnitivo. 
<<Tinha ·com ·os montes devotos colloqu·ios como abrasando~ 

se em ancia's d.: subir com elles. » Sousa,-Vid. do Are. T. 2. • L. 4. 0 

'C. 27, p.101. 

Dativo. 
«A natureza fe7. o comer pam o viver ." Vicir. Serm . T. 7 .0 

p 6.0i,cot.1.• 

Aceusativo. 

~<Lhe pediam se recolhessem a cura9·.,, Couto, Dec. 5.• L. 4.0 

c. 2. 0 p·313. ' 

O ablativo do infinito, de que no texto estamos tra~tando, fór
ma-se lambem por meio de preposições; v. gr. 

« Assim se pagava e restaurava das occupaçõesde dia com dar 
a noite a Deos. ''Sousa, Vid. do Are. T.1.• L. 1.° C. 11, p. 76. 

u Aos que tudo põem em falm· quem faz que não ouve os aça
ma. 1> Luceua, T. 2. 0 L. s.• C. to, p.189. 



DA LINGT:TA PORTUGUEZA. 267 

«Folgue, chrislãos, de ouvir e saber como Deos 
eriando fez todas as coisas para serviço do homem.». Lu~ 
cena, T. 2. 0 L. 4. 11 C. 1.2, ~- 1'03. 

Oriando, i. é no tempo, no acto , na occctsião de 
criar. 

_«E este foi pouco mais ou menos o estado dos Ebo
renses ftorecendo o Imperio romano.>> Diogo Mendes de 
Vasconc. Anlig. de Evora, L. 5. 0 

Florecendo , i. é no tempo de o·orecer: 

«A mão n-a espada, irad.o, e não facundo 
Ameaçando a terra, o· mar c o mun.clo. >> 

Cam. Lus, C. ~-o E. I L 

Ameaçando, i. é em aclo de ameaçar. 

«De estarem assim desobrigados nascem os perpeluos alevan
tam eu tos.» Id. T. 3." L. 7.• ç. 3." fJ· 17. 

Entre a preposição e o verbo poJ·e elegantemente meLter-se 
uma ou m1ispalavras; v.gr. 

''A este fi'IU de os homens most·rm·em suas habilidades.,, Bar. 
Dec. 3.• L. 2." c. o.· p.171. · 

Pode lambem a preposição. ser pospesta ao verbo; por exem
plo: 

<<Bem vejo, dice-o outro, que a amizade que com elle tereis, 
vos faz desejar pôr de vos em campo commigo sobre coisa que 
bem podeis escusar. l> Mora,es, Paim. d'Ingl. T. t.•P.l.• C. 30, 
p. 182. 

Onde pedia a ordem grarrnuaLic.al que se dit.:esse: v.os faz de
sejar de pôr vos eru campo, etG. 
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<<Como se apprende a esgr:rmir? Esg1··únincla. Como 
se apprendc a navegar? 1Vavegando .» Vieir. Scnn. T. 1.0 

co!. 1 0~9 e seg. 
Esgr·im-indo, i. é com o ex.orcicio ds esgr imir. Na

vegando, i. é com o cx,ercicio do navegar. 
l 

« Toua a terra que na China poue dar qualquer ge
nero do frucla recebendo semonLe é approve iLada,» \"r, 
Gasp. da Cruz, '~'ra c l. da China, C. 9.0 

Recebendo i. é p!ilr meio de receber. 

(< As llalcyoncas aves triste canto 
.luneta da costa brava levantaram, 
LcmbTctnclo-se de sco passado pranto, 
Que as furiosas aguas lhe oa ttsaram. >> 

Cam . Lus. C. G." E. 77. 

Lembrando-se, i. é por causa, por motivo de se 
lenl}muem. 

..J 

«Já a manhan clara d<n·a nos oiteiros 
l)ur onde a Gnnges mur1nwrando soa.>> 

Jd, ibicl. E. 92 . 

./}hwmztmndo , i. é pela oi rcumstaneia de murmurar . 

' 
, O gcrundio aclmitíe í1 pre~osiç.i\'o ern, c então deno ... 
la tempo ·restrict8, momento detf31'11Ú?zado ; Y. gr. . 

<<Nós rcpotlsÚtnos um pouco c em scbkindo a lua nos 
pozérnos a cam inho.» Goclin. Hel. C. 19, p. l Hi. 

E:nz sahinclo, i. é no momento ele sahir. 

((Em nnscenclo jú fazem a um derigo , a outr·o fra ., 
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ôe, a outro soldado.» Sousa, Vid. do Are. T. 1. 0 L. 1, 0 

C. 2.0 p. 20. -

Em nascmdo, i. é no aclo de nascer, logo ao nascer. 

«As eslrellas no meio das trevas luzem e resplan
t:lecem mais; mas em ctpparecendo o sol, que é luz maior, · 
desappareccm as cstrcllas, n Viejra, Sjjrm. T. 3. 0 p. 380, 
col. 2.a 

Ern apparecendo, i. é no inslanle de appareccr, logo 
que apparece. 

A esle modo de dizer devemos referir os seguintes 
exemplos, tirados de nossa anLiga_Jinguagem: 

Mandou logo pó r todal..,.as Yelas em ordem pera que 
em venclo commcllendo. Bar. Deç. 3." L. 3.° C. 10, p. 361. 

E islo em dizendo fazendo . 
Sá _de Mir. Os Exlrang. 'f. 2. 0 p. 91. 

O gerundio dos verbos auxiliares esta.r, anda·r, i1· 
ê ~Y ir [irecedc sempre o gerundio dos outros vet·bos; co
nJO por exemplo ·: estando clormi~~clo, andcmcJ,o apprerp
.if,enda, inda ·marchando, ele. EsLe segundo gerundio po- . 
de ser sulJsLiLuido pelo supino do respectivo Ycrbo, e di
.zer-se : estando a dormi1·, anelando a apprender, ele. 

, Art. 3.9 

Do S~tpino. 

O supin{), que em porluguez tem a significàçã0, 
mas 11ão a fôrma que os Ia~inos deram a este modo do 
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infinito, representa a acçâo no tempo em que clla se exe
cuta, em que está a fazer-se, durante a qual decorre uin 
tempo indefinito que não sabemos, ou não podemos ap
preciar.- Para maior clareza adduzamos uma compa
racão. 

· Se um viajante ao entrar 'numa floresta ouvir pas
sares a cantM, fonLes a corrrm·, leões a rugir, notará (f 

- oantar, o correr· e o ntgir sem saber quando cada .um 
d'estes acLos Leve começo, nem quando ha de ter fim; 
porque só lhe serão presentes no tempo em que estão a 
executar-se. 7 Assim, ossupinos a canta1·, a co1Yer c a 
·rugi1 ... , designam a acção 'num tempo indcfinito que está 
a passar-se; em que se nos mostra successiya e inde
~r.rminada; em que lhe não vemos o principio, nem sa-

·.be.mos o fim. 
Nos seguintes exemplos classicos, que passàmos a 

transcrever, acharemos o emprego c a signific<Jção d'c"-:· 
te modo do. infinito.. -

((Andavam em couJpclencia com frei Bertolumeu as. 
I10n-ras e as dign idades, elle a abltorreoel-as, cllas a e?'ll
trwr-lbe por casa.>) Sousa, Vicl. do Are. T. 1. 0 L. 1."' 
G. 6. 0 r H . 

((Os sanctos a p·rega·r pobreza c seguiZ-a em tudo , 
e cu que me melta em faustos? Os snnctos a persuadir
me humildade, e metteJ·-me debaxo dos pis cl~ todos, c 
cu que mastre brios c oufania? » ld .. ibid. C. 23, p. U 2. 

c< E pelos oaminhos tem homens posLo~ ~ da1· de be
ber a louos os caminhantes.>' Fr. Gas(mr da Cruz, Tract. 
da China, C. I L 

«O resumo de toda esta rapante conjugação vem a 
set• o supino do mesmo verbo: a furtar, paiiYt (u1·ta-r. >> 

Vieira, Scnn. 1~. 3. o p. 336, co!. 1. a 
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Eis que estala por toJo o monte o incendio, 
E as feras a fugir·, fugir as aves, 
E as feras a t1·emer na baxa vciga. 

27t 

Fi!. .Eli . Seg. Guerra P"tm. de Si!. Hal. 
L. 4.0 p. 430.' 

Art. 4. 0 

Do Infinito dos Verbos canj~tgada por Pessoas e Numeras . 

O infin ito dos verbos .lem na lingua portuguez:t a 
siu gular propricdatle de conjugar-se por pessoas e nwne
Tos; o que é uma excellencia e belleza que extraord4na
riamcnte a realça, e lhe dá a maior prcci::ão e clareza: 
por quanto, o que 'n ouLras línguas se não póde dizer se
não por via de circumlocuções, cxiJrcssàmos nós com 
tod a a energia e concisi1o; como v. gr. amwr eu , ama
res tu, amar elle, mnarmos nós, a;mwrdes vós, amarem el
les.- Esta propricdnde, que fuz ser o porLuguez uma 
das lí nguas mais perfeitas, e lhe uá reconhecida valila
gcm so bre a propria easlelhaua sua irman, escapou á 
noticia de muitos dos mais eminentes philologos e gram
malicos, aos quacs o conhecimento cl'ella fora de todo 
provei lo 'n uma ques tão em que cxlranhanlcnlc se enre
daram ; pois seno de a msolvet· , provando que o infi
nito, comquanlo seja um nome, tem, comtudo, a natu
reza de Yérbo: facto este que não ;16dc se r contestado, 
pelo menos_ na Jingua porluguezu. ( 1) 

(I) Traclando Mr. Deauzée de resoh•er esta questão, mos·
lrou ignorar a propriedade que tem a língua porlugueza de conju
gar o infinito tlos verbos por pessoas e nu meros. Eis tex~ual.~ente 
suas pa lavras:- «Dans aucun idiom e, l'infinit ne reço1t nt mfie
xions nurneriqnes , ni iúnex ions personnelles; et c'est de là, selon 
Priscicn, que c e 111ode a Li ré son nom : Unde et nometi accipit infi
ã·il'ivi, quod nec person<ts, nec nt,me1·os difinit. >> Gramm. Gener. 
T. 2.~ p. 275. . 
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Do P.r~terito Perf'eito e Mais que Perf'eüo do Infinito. 

Ter amado é o ,prole,r i lo perfei lo o mais que perfei..,_ 
to dQ infinito , que em lali_m se diz am.avisse, compon
do-se de amans - {1.ússe que propriamente significa ter , 
sido amante : ora ter sido amante é o mesmo gue ter 
amado ( 1) como se comprova pelo proprio senli tlo d'cs
tes preteri tos em· ambas as lín guas. Poi1hamos um exem
plo: 

Te creu o suúripuisse q uou pulch r e uegas. 
Phmd. L. t. o·Fab. 10. 

Creio teres sido o surTIJJicmte do quo ousadamenle 
negas. 

(1) Amado não é supino, como pretendem alguns gramma
ticos, entre outros M1·.lleauzce, mas um participio ~J rata?'ito acl'i
vo, o qual nossos antigos, á maneira dos italianos c francczcs, cos
tumavam declinar, e que, pelos equívocos a que isto dava Jogar, se 
tornou depois indeclinavel.- Demonstra-o a analyse, e, por ou

.lro lado, sabemos que o panicipio passado dos latinos. d'onde vem 
este nosso particípio, não era antigamente 011Lra coisa senão o pre
te!·ito do particípio activo.- Eis o que a este respeito escreve o 
proprio lleauzée: 

«Je remarquerai ici, puisqne l'occasion s'en présenle, que le 
participe passif latin paroit al'oir été anciennementle prétérit du 
p~rlicipe actif; en sorte que le systcme cp111plet des temps du par 
ticipe actif ét01t alors lc présentamans (aimant) I c préLérit amat11.s 
(ayaut aimé), ctle futur amatrwus (devant aimer). Les verbes dc
ponents sonl encare dans le meme cas, elle participe en usa en ... 
core lesens aclil" cL prétérit: precatus (ayant prié), secutus (ayant 
suivi), usus (ayant usé), etc. Gramm. Gencr. T. 2.0 p. 337. 

Court de Geheli u eLe Mare entendem que ctmado é nmparti
cipio passivo que entra nas linguagens compostas dos ten?pos dos 
'eri.Jos, c exp licam as dietas linguagens eomo pbrascs elliplicas.
Assim, lanho .amado, querem que seja :tenha isto amaclo por mim, 
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Art. 6. 0 

Do Verbo ·no .il'Iodo Finito. 

, Quarcnclo Conslancio, na Grammaliea AnalyLica da 
Lingua Por Lu gueza , oxplicar a signiücação das desinen
cias Yerbaes, c a origem de que proveem, ·por entender 
que sem e'lc conhecimento sam as regras meramente 
empíricas, l'ffirma que as dietas desincncias, que em ca
da verbo constituem o quo se chama conjugação, pro
cedem unicamente tlo verbo. haver . 

Assim, nos Lres verbosregnlaresamo, elevo, {tpplatt
. elo, a desi nencia o (diz clle) provém de ego Iat.ino (eu) 
conLrahido, io em italiano e em hespanhol. Equivale a 
-amor, dcYcr, applauso eu_(tonho.) As, es, v. gr. am as, 

ou tenho esta coisa amada por mim; resultando de Ler eu alguma 
coisa amada pofmim a idca de ler eu sido amante d'essa eoisa.
Não admittimos a doctriua: e a principal razão porque a rejeittt· 
111os é pol'fJUC não púde Ler applicação às linguagens formadas com 
os particípios do passado dos verbos intransiLJ·\'OS, os quaes parti
cípios sam sempre aclivos, como os dos verbos ser, nascer, morrer, 
cahir, ?'ir, surgir, pasmar, descançar, fugir, desertar, ir, vir, e 
outros muitos; scndomani f'estooahsurdo queresultarádeexpli
carmos : tenho nascido, por tenho esta coisa, ou este acto nascido 
por mim ; tenho pasmado, por lenho esta coisa ou este acto 1Jasmallo 
por mim ele. · . 

Por outra parte, é fóra dedu vida que para todas as lin guagens 
compostas com que supprimos as simplices de que carecemos em 
varios tempos, nos serriram de paradigma as l'órmas conlposlas 
das conjugações latinas na \'OZ passi1•a, substituindo o ve rbo ler pc
lo verbo se1· . - Assim, amat1~s f'ui passdu para a activa, mediante a 
rel'erida substituição, com que dizemos tenho amado. Do m'lsmo 
modo: amatus fuero se expressa na activa por terei amado: ama~ 
t1ts fuissem por tivesse amado, eLe. 

Isto nos l'az crer que foi elos ve1·hos d~pouentes que nos vie
ram niio só as l'órmas colllposlas coUJ que supprimos as linguagens 
SÍ 1npli ccs que uos l'altalll, scuiío tantiJem a sigoiticaç:ão activados 
parti~ipios do prclcrilo de que as mesmas linguage ns sam forma ... 
d<\S. 
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d~V-e$, applmtd-es, de has (de habes), e equivale a tu has. 
ou tens amor, dever, applauso. 

A, e, v. gr. am-a, dev-e, applaucl-e, deriva de ha 
(de habet), e equivale a elle ha ou tem amor, dever, ap
plauso. 

Amos, emas, imos, v. gr. am-amos, elev-emos, ap
pla~t.d-imos, der i rum de hemos (de habem~ts), e equiva-
lem a nós havemos ou ternos amor', etc. ' 

A1·s, eis, is, v. gr. am-ais, dev-eis, applaud-is, de
rivam de heis (de habetis), e equivalem a vós haveis amor 
etc. 

Am, em, v. gr. am-am, elev-em, applmtd-em. deri
vam de harn ou teern (de habent) c equivalem a elles teen-v 
ou harn amor, ele. 

E d 'este modo segue as Lres conjugações em todos 
os modos, Lernpos o pessoas, fazcn.clo entrar sempre o-
verbo have1· nas de si ncncias dos mesmos. (L) · 

Nada d'islo, porém, é assim . - A primeira objec-
ção que salLa aos olhos é que as desinencias dos verbos 
ama1·, dever, aJiplaueli·r, sam .as mesmas que as d.o ver
bo haver com que o mesmo A. pretende .explica l-as, tor
nando-se, por tanto, manifesto que a du> ida que havia 
a respeito d'aqnel las fica sn bsisti ndo a respeito rl 'estas. 
E, assim, nada conclúe. 

Por outr·a parte, o rerbo haver nã) entra na_com
p0sição dos ve rbos latinos, e fMa até impo.ssivel expli
car a significação de muitos dos mesmos, se 'nelles hou
vcsscmos de incluir a do Yerbo habere, que na língua 
latina tem muito menos extensão do que na portugueza, 
na qual dizemos não só: have·r ou ter dinheiro, bens, 
riquezas, senão tambem haver ou ter dor, medo, inve
ja, sede, febre, sesões, etc. 

O que até hoje te8m ensinado os mais'c-elebres plü
lologos e grammaticos da língua laLina, c o que eviden-

(1) Grammat. Analyt. p. 120 e seg. 
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temente se comprova descenJo a um rigoroso exame, é 
que todos os ver bos d'esta lín gua sam compostos, na maior 
parte de seos tempos, do verbo substantivo su1n, es, fui 
e de um nome adjectivc; por cujo motivo se chamam 
verbos adjectivos, valendo caua um d'elles tanto como o 
dicto verbo subslanlíro e um aLtributo; assim, v. gr. 
amo, quer dizer : sou amante. 

Todos o3 Lempos, cujas conjugações sam auxiliadas 
na Yoz passiva com o· \·erbo smn, es, fui, o sam egual
mente na activa com o referido verbo, contrahindo-se e 
recebendo enlào estas linguagens nova f6rma. 

Assim, arnavi, clebui, pla~tsui, vestivi, compõem-se 
de arnans-f~ti, debens-f~ti, plaudens-fui, vestiens-fu-i, que 
se contrah iram em a.ma-vi, deb-ui, plaus-ui, vesti-vi. 

Arnavermn, debuemm, plauseram, vestiveram, com
põe-se de amctns-fuerarn, debens-fuerarn, plaudens-fue
?'Ct?n, vest·iens-f~terarn, que se !)On trahiram em ama-ve-
1·am, deb-uemn~, plaus-eram,. vesti-veranL. 

Amavero, clebuero, pla~tse1·o, vest-ivero, compõem-se 
ele amans-fuero, drJbens-fuero, plaudens-fuero, vestiens
fuero, que se conirahiram em arna-vero, deb-uero, plaus
ero, vesti-vero. 

A eslas linguagens correspondem na passiva: 
Amatus, a, um su1n, ou fui; debitus, a, um sum 

ou fui ; plausu.s, a, um stt?n ou fui ; vestitus, a, um surn 
ou {'1-ti. 

Amatus, a, um eram ou fueram ; debitus, a, u1n eram 
ou fueraln, etc. 

Já se vê que a razão de serem acLivas as pri;!:neiras 
linguagens procede da fórma activa dos particípios de 
que se compõem ; assim corno a razão de serem passi
vas as segundas provém da fôrma passi-ra dos particí-
pios de que sam formadas. . 

Consequenlernente, amavi quer dizer: fui 9 que 
ama ; debui fui o que deve; plausni fui o que applau-
de ; vest·ivi fui o que re·ste. · 
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O Ycrbo posswn, como outros mais, denota clara"" 
mente formar-se em todos os modos tempos c pessoas do 
vedJo sum, es, fui. - Pos-smn, pot-es, pot-est, pos-stt
mus, pot estis, pos-sunt.- Pot-erann, pot-eras, pot-emt, 
1Jot-eramus, pot-emtis, pot-erant, etc., sendo a vcri guaclo 
que pos-sum não quer dizer tenho poder, scnãosmto.que 
pode ou so~t potente. (I) · 

Os verbos porLuguczes seguem todas tlS fórmas das 
conjugações lalinas até o futuro imperfeito do indicati
vo. (2) - '1\esl.e tempo as linguagens sam auxiiiadas 
com o verbo havá ou ter, e compõem-se do presente do 
indicativo d'esle verbo, seguido da -preposição de c do 
infinito do verbo que w conjuga; como v. gl'. hei de 
anutr, qu e, por syncope e transposição,· se converte em 
amarei. Hei de amar é uma lingnagem elliP.tica na qual 
fica subentendida a palavra dever ou dest'ino; i. é hei o 
dever on destino de amar; e em Yirtude <J'estc deYel' ou 
destino que se enuncia no tempo presente, Yem a ficar 

(1) Possum, quod ex potis sttm componiltu, ele. Vossii, Lat. 
Grammat. p. 128. 

(2) No preteri to perfeito mnda usualmente o latim por syn
cope a segunda pessoa de ambos os numeros, e a terceira do plll
ral. 

Prreleritum perfcclum ac-tivurn srepc per syncopcn profertm· 
in secunda utrinsqne oumcri, ellcrtia in plnrali : amasti, attàisti, 
amastís, audistis, amaverunt, audiaunt.Vossi , Lat. Gramm. p. 96. 

E' de crer que em linguagem corrente os latinos se não ser
vissem senão rl'estas fórmas abreviadas, dizendo amas ti em vez de 
~mavisti, · audisti em vez de audivisti, etc. das quaes l'órmas,· quasi 
-sem alteraçãa, vieram as portuguezas amaste, ouviste, amastes, 
ottvistes, amaram, ouviram, ou amaron, ouviron, como diceram 
nossos maiores . 

Serve isto de fazer ver o modo porque muitas vezes o latim se 
converteu em linguagem vulgar;- porque homens ha de tam má 
critica que, em vez de eomparare111 os LempGs proximos de ambas 
as lin~uas e de cotej~rem a latim ruslico com o nosso antigo ro
mance, para assi'tn fazerem um juizo, querem decidir confrontan
{do o latim de Gic.ero com a porlugnez que hoje falâmos . 
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n acção rara um tempo posterior, o qual se chama, por 
isso, fztwro in de finito. • 

O latim, no tempo começado, diz: a11wtun1s sum, 
i. 6 son o que ha de amar, ou hei ele amar . - Não só 
a fórma da id én (em que consiste a identidade do genio 
das linguus) · é a mesma, senão a fórma material com 
que é expressada não appresenla rJi.fl'orcnçasensiYcl. (I). 

No futnro perfeito temos em latim amcwero, que se / 
compõe de ama·ns-fuerà, i.. é lerei sido amante. Em por
tugucz dizemos terei amado; amado é sido amante: lo
go lerei amado representa a mesma idéa de amavero, 
conlracção do àmans-fuero . 

.i\' o imperativo as primeiras fórmas quo temos snm: 
ama , devo, nsto, do latim ama , debe, vesti, compostas 
de mnans-es' debens-es' v_estiens-es ; i. 6 se o que ama' 
~e o que devo, sê o que veste.- As segundas sam: amao, 
dovei, vesti , contl·ahiclas das que us:.nam nossos maio
res arnade, devede, vestide, tomadas do latim amate, de
bete , vestúe, que se compõem de amantes-este, debentes
este, Vestientes-este, i. Ó sede VÓS OS que amam, Sede YÓS 

os que devem, sôde vós os q.ué vestem. 
No conjuncliYo a linguagem portugueza do tempo 

presente segue as fórmas da latina do mesmo tempo. Ama, 
deva, vista é com pouca altel'ação amem, debeam, ves
tiam. 

No prelerito imperfeito condiccional temos a lin
gua gem portugueza amara , cujà fórma é semelhante á 
latina amarem. Porém o que hn de nolavel é que a se
gunda l·inguagem por!uguoza condiccional d'este Lempo 

{1 } Este tempo emprega-se muitas vezes em logar do impe
rativo; por quanto dizemos, v. gr. Honra?·ás a teo pac e a tua mãe : 
-Não mataTás. Em latim é o mesmo: 

Futnro indicativo ctiam ntimur loco imperativo. Cic.lib. 2.• 
ad Att. Tu hruc silebis. I.d. ad Trcbat. lib. 7.• Quod supe?·cst, etiam 
puerum Oiceronem curabis et amabis, ut facis . 

Sim i lia sunt :Non occides, Non {uraberis.Vossií, Lat. Gramm. 
p. 93. 
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-é mnasse, devesse, vest1:sse, composta do mesmo modo qu.c 
os latinos poderiam ler formado a sua, i. é com o par
ticípio do presente e com a fôrma mais usual do tempo 
correspondente do Yer bo subslantiro, ou auxiliar ; d'es
ta sorte: amans-essem, debens--essem, vestiens-essem. Os 
romanos, porém, formaram a sua de amans-forem, de
bens-forem, vestiens-forem, d'onde, por abreviação, re
sultou amarem, deberem; vestirem. 

A gennina significação de amasse, devesse , vestisse, 
é, pois, eu fosse o que ama , eu fosse o que devo, eu fos
se o que ' 'este;' a. qual deve tirar todo equivoco que ás 
vezes se dá entre estas linguagens e ouli·as correspon
dentes. 

No preterito perfeito -diz o latim amaveri1n , lingua
gem composta de amans-fuerim; i. é eu tinh.a sido aman
te. Em portuguez dizemos: eu tenha amado: amado, é, 
.como já vimos, sido amante: logo a idéa resultante da 
fórma portugueza é a mesma que a do latim afl1!0-vm·i?n. 

O preteri to plusquam perfeito amavissem compõe-se 
,de amans-f~tissem ; i. é eu tivesse sido amante. Substi
tuindo amado a sido amante Lemos a linguagem portu
gueza eu tivesse amado, cuja idéa é propriamente a do 
latim amooissem. 

No futuro lemos o latim amavero, composto de anw,ns
f uero, i. é eu tiver sido amante . Em portuguez dizemos 
.eu tiver amado: amado é sido amante: logo a idéa re
:Sullante da linguagem portugueza é a mesma que a que 
.se contém no latim amavero. 

Art. 7. 0 

Das Linguagens .na Voz Passiva. 

Na voz passiva as _linguagens formam-se em por
luguez com as do verbo substantivo e com o participi.o 
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passacto do verbo que se conjuga; mechanismo que egual
mente emprega n língua latina, na qual se diz :_ amatus, · 
a, um sum ou fu·i, eu fui amado : amatus, a, Itm e1·am 
ou fueram, eu fóra ou tinha sido amado. - · 'Nalguns 
tempos da voz pa3siva usa o latim de fórmas simpl ces, 
como sam v. gr. as do presente uo indicatiYo amor, ama-
1'is, amatur, amamur, amamini, amantttr; e as do pre
lerito imperfeito amaba1·, a?nabaris, amabatur, amaba
mur, amabamini, amabantu1·· - Estas fórmas, porém, 
não passaram p1ra o porLuguez; não só por serem irre
gulares nos dietas tempos, senão lambem pela aspereza 
e dissonancia das terminações, que, como já notou o sa
bia Presidente de Brosses, se resentem ainda de sua pri
meira barbaridade. ( 1) 

Art. 8. • 

Dos Ve-rbos do Genero Neu.tTo. 

Entre os verbos a c li vos e passivos h a os ne·u.t·ros. 
que sant- os que denotam uma acção intransitiva. i. é 
que não passa do subjeito do verbo, nem é recebida por 
elle. Taes sam : nascer, c1·escer, folgar , ri·r, etc. 

Muitos verbos sam junclamcnt6 neutros c acliYos; 
pelo menos usam-se com uma e outm significação; por 
exemplo: 

ConnEn. 

Neutro. Este rio con·e .do nascente para o sudues·te . 
Tenr. Itiner. C. 60 , p. 119. 

Activo. E ·neste pouco ~empo que andou fóra cor ... · 

(i) Le latin même se ressent encare au passír de sa preruie
re bar baric dans de grossiercs terminaisons rudes à l'orcillc. Me
chan. du Langagc. T. 2,• p. 208etsüiv. 

20 
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Neutro. 

Activo. 

Activo. 

Neut·ro. 

Activo. 

Neutro. 
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t·eu, mnila terra . Sousa, Viu. do Arceb. T. 1. 0 

L.t.°C. 18, p.115. 

ERRAR·. 

Dizendo que quem não qnizc~se errar pre
sumisse o peior sempre. D. Franc. :Man . 
A pol. Dia!. p. 307. 

Indo elle á sexta feira por dentro de uma 
angra, que se fazia anlre a terra e· uma das 
ilhas, er-rou o canal. Fern . Lopes Cast. Hist. 
da lndia, L. 1.° C. 5. 0 _ 

IMPERAR. 

· Os reis deCordoYa que então imperavam na 
l\1auritania. Duarte Nunes, Chron. de D. 
Affons. ~.° C. 41. 

Capitaes da rainha Candace 7 a qual em nos
sos tempos imperou os etiopes . .Bar. Dec. 3. a 
L. 4.° C. 2.0 p. 379 . 

NAVEGAR. 

Navegando pelo mar da Syria ·á vista do 
monte Li bano, fomos avistar o cabo de S. An
dré. Godin. Rei. C. 29, p. 320. 

Em guarda das na os dos mouros que nave
gam aquellas partes. Bar. Dec. 3. a L. 1. o 

C.10, p. 95. 

NECESSITAR. 

E1:1 mais que todos necessitava de algum dia 
de dcscanéo. Godin. Rei. C. 19, p; 151. . , 
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Activo. 

. Nezttro. 

Activo. 

Neutro. 

Aceivo. 
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Resolveu bQscal-o no.interior do sertão, ne
cessitando-o a acceitar a batalha. J. Freire, 
CasLr. L. L 0 p. 282. 

QUEBRAR. 

As aguas que arrebentando em flor de dia 
eram da côr de pez, feias e escuras, de noi
te quebravam em fogo. Luc. T. 2. 0 L. 5.G 
c. 20, p. 238. 

Quem muito u.m arco fôrça o estala e o quebra. 
Franc. Man. Ober. C. u. p. 251. 

RECUAR. 

Recúa qual se um raio aos pés lhe estãle . 
Franc. Man. Ober. C. 11, p. 201. 

Fere-o no hombro, o recúa e o arrima aos 
touros. 

ld.OsMartyr.L. 6. 0 p. 211. 

VIVER. 

Para que as nações do ultimo occidente vi
vessem na reverencia de seo Imperio. J. Frei
re, Castr. L. 1. o n. o 23. 

A v.ida vivirei que o ceo me ordena .. 
· Fern . Alv. do Orient. Lus. Transfor. 

L. 3. 0 p. 221 V. 

Antes quizera ser pedra, ou ser nada, do 
que viver vida semelhante. Bern. Luz e Ca
lor, P. 1." Doctr. 8.0 p. 217 col. 1.a 

)Ia verbos que, sendo de sua· natureza neutros fo-. ' 
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ram, todavia, empr~egados com significação activa pé!ds 
AA. benemeritos da língua, os quaes a dotaram com 
uma riqueza que lhe dá maravilhoso realce. -Os exem
plos que passâmos a transcrever nos parecem dignos de 
sà imitados. 

Neut·ro. 

Activo. 

Neutro. 

Act~vo. 

Neutro. 

Âctivo. 

Neutro. 

AJOELHAR. 

Lavra rumor no povo que ajoelha. 
Fralic. Man. Os:Martyr. L. 5.0 p.1GS. 

Enfrear a sensualidade, ajoelha1· a sobe r~ 
ba. Lu c. T. 3. o L. 7. o C. 9. o p. 6 o . 

ARDER. 

A campina 
f..'o fulgurar das lanças, das cimeiras, 
Affigura~· a a1·der. 

Franc. Man. Os Marlyr. L. 6. 0 p. 203. ' 

Feroz, tórva affeição lhe arde as entranhas. 
Id . ibid. L. 22, p. 3U. 

ARFAR . 

De balde arfam no seio niveos globos. 
lu. Oberon, c~ 4. o p. 58. 

Vendo . dois lindos olhos verter pranto 
E peitos· de alabastro arfa!T' suspiros. 

Franc. Man. Oberon, C .. 7." p. 135. 

AssoMAR. 

D'essa vida malvada o termo assoma, 
Que aqui me envia Deos por teo castigo~ 

ld. ibid . C. 3," p. ~õ. 
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Neutro. 

Activo. 

Neutro. 

Activo. 
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Mil lembranças brotam 
~Iaviosas, casos mil que assomam lagrymas. 

Franc. Man. OsMartyr. L.18, p. 276. 

BAQUEAR. 

Tal tôa brutamente ao baquear n'agua 
Juncto á Tyrrhena praia, o dique aHivo 

· Formado de penhascos. 
Id. Vers. da Seg. Guer. Pun. de Sil. 

!tal. C. 4. 0 p. 429. 

Os hoinbros lhe carrega 
Forte clava de cedro. D'Qm só golpe 
Baqueara a terra o touro mais nervudo, 

Id . Oberon, C. 1,0 p. f!~, , 

, BLASONAR. 

Blasona a tribu salia 
De mais nobre. 

Id. Osl\lartyr. L. 7. 0 p. 252. 

Quanto em taes rochas cria a natureza 
Blasona duração, grandeza inculca. 

Id. ibid. L. õ. 0 p. 183. 

BRADAR. 

O touro busca, e, pondo-se deante 
Salta, corre, sibila, acena e brada. 

Cam. Lus. C: 1.0 E. 88. 

As gerações passadas bradam estas co usas. 
Vid. 1\Ionast. L. 1.° C. H· p. 1fHS. · 
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C.HORAR . 

Fieou tam cholerieo que affirmavam os seos 
que algumas vezes o viram chor·ar em segre~ 
do. Fern. Mendes, Peregr. T .. 1.° C. 32, 
p. 112, 

Reprehendia, gritava, chorava a devassidão 
das vidas, o descuido das almas. Sousa, An
naes de D. João 3: P. 1." C. 11, p. f!7. 

CISI\lAR. 

Neut1·o. Que faz na cama quem. não dorme? Cisma. 
Franc. 1\'lan. Fabul. de La Font. L. 1. 0 

Jfab. 36, 

Act·ivo. _ Sem aventura quatro dias volvem-lhes, 
Çisma Bagdad Huol. cisma entrar 'n ella. 

Neutro. 

,Activo. 

Neutro. 

Activo. 

Id. Oberon, C. 2. 0 in fine. 

DES~AIAR. 

Vem ter commigo dizendo que tivessê es
perança de sahir · d'aquelle perigo, que não 
desmaiasse. Godin. Rei. C. 9. 0 p. 63. 

O medo da tormenta 
Que ta'ntas ' 'ezes triste nos desmaia. 

Caminha, Poes. Od. 7. a 

Ellll\lUDECER, 

Eis que Velleda 
Emmudece, e a escutar o ouvido affia. 

Franc. Man. Os Martyr. L. 10, p. 36~. 

Resuscitavam mortos, expell1am dos homens 
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Activo. 

Neut·ro. 

Activo. 

Neutro . 
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os demonios, emmudeciarn os philosophos. 
Arraes, Dial. õ.° C. 1õ, foi. 191. 

EscAPAR. 

Eslavam todos bem desconsolados , e eu 
sobre todos, por não ter esperança nenhu
ma de salvar a vida em Lerra, ainda que es
capasse do naufragio. Godin. Rel. C. 9. 0 

p. 63. 

Uns se affogavam sob as aguas, outros 
pensavam de guarecer sob suas cabanas, ou
tros sçond iam os filhos debaxo dos limos 'pot· 
c.uidarem de os escapar, onde depois os acha- · 
vam. Azur. Chron. do Desc . e Conq. de Gui-
né, C. 19, p. t 11. . . 

EsTREMECER. 

Em quanto· assim medito as brutas fe ras 
Nos covís d'esse circo, rugem, urram. 
Confesso-o, estremeci. 

Franc. Man. OsMartyr. L. 4. 0 p. tU . 

Tem V. S." juncto 'nesta armada todo o 
poder da lndia , com que apenas podemos 
contar dois mil po.rtuguezes, e tentâmos es
tremecer o mundo com brado tàm pequeno. 
J. Freire, Castr. L. 2. 0 n. 0 181. 

A vozeria dos moúros estremecia' o cam
po. ld. ibid. L. 3. 0 n. 0 20. 

FLORECEil. 

Florecia a verdura . 
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Que andando eo'os divinos pés tocava , 
Cam. Cane. 7. a 

Porque essas flores que fazes, 
Tu as fazes e desfazes, 
Tu as flo·reces e séccas. 

Gi!Vic, Obr. 'f. 2. 0 p. 493, 

-GEMER. 

Geme em seo ninho Alcyon com brando ar-. 
rulho. 

Franc. Man. Os Martyr. L. 1. o p. 16. 

O que comm igo não acompanhar a este 
Deos que tenho nas mãos com chorar e ge
mM· um crime tam abominave\, a serpc tra
gadora - da concava funda da casa do fumo 
lhe consuma os seos dia::>. Fern. Mend. Pe .. 
regr. T. 3.oc. 191-, P~ tU. 

GRITAR , 

Se eu não g~rítara elle estivera quedo. 
D. Bernard,Lima; Ecl. o.a 

, 
Gritarn ordens os cabos.- Não Ih' a~ ouvem. 

.Vranc, Ma~. Osl\'Iarb~'f. L. 6. 0 pag. 208. 

Esta embaixada havia de ir di-rigida a 
Christo, e não ao Baptista, como as mesmas 
prophecias, que eram 1nais vulgares entre· 
os hebreos, o gritavam claramente. Vieir. 
Serm. T. t2, p. 30o, col. 2.a 

GRASNAR. 

As aguias . que corriam famintas aos des ... 
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· Neutr·o. 

Activo. 

Neutr'O. 

f1.ctivo. 
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pojos do morto, encolhiam as azas, embai
nhavam as unhas, e ainda que queriam gras

. na.T tapavam o bico. Vieir. Serm., T. 2.0 

p. 112, col. 2.a 

Se um passo allongas, ouves entre .ramos 
Tosca alg'ravia, qual a gra.snam corvos. 

Fraric. Man. Os Martyr. L. 9. 0 p. 307. 

Do mal futuro avisos gr·asna a gralha. 
ld. Fab. de La Font. L. 1.° Fab. 4.9. 

LADRAR . 

Nem as migalhas que cahiam da mesa do 
rico tinha para amansai' a ferocidade da fo
me que dentro em seo estomago ladrava. 
Bern. No v. Flor. T. 3. 0 Tit. 7. o p. 394. 

Atrás elles vinham alguns' ontros mouros 
que os vinham ladr·ando. Rui de Pina, Chron. 
do Conde Dua1'te , C. 14. 

E com este desengano espedido elle del
rei, se foi para Castella, onde tambem an
dou ladrando este requerimento. Bar. Dec. 
1.8 L. 3.° C. 11, p. 250 . 

MINGUAR. 

Minguava a lua e no ·zenith brilhava. 
Frarrc. Man. Os Martyr. L. 2. o p. 60 . 

Lida em minguar da genti,Ieza o garbo 
Co'a a singelez do trajo. 

Id. ibid . L. 4." p. f09 , .. 
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Mo~AR. 

_ Senda 
Que lhes traçou mofando a Astucia altiva. 

Franc. Man. Obr. Compl. T. õ. 0 p. 432. 

Mofam-me, 
Se as salas pizo, os corLezãos, surrindo. 

ld. OsiUartyr. L. 5. 0 p. 180. 
~ 

PENDER. 

Neutro. Do largo azul talim lhe pende á cinta 
Talhante iberia espada. 

ld. ibid. L. 6.0 p. 197. 

At~tivo. A curva rosa, 

Neut1·o. 

.A.ctivo: 

· Neutr·o. 

O Iyrio a quem pendeu o sol ardente, 
- Se erguem c se re-toucam 

Franc. :Man. •Hymno á Noite. 

REBOMBAR. 

Diee, e dé cabo a cabo a voz rodando, 
Rebomba pelas fumas dos tormentos. 

Id. OsMartyr. L.18, p.1.4.3. 
' . 

, -Pyrene-
Os serros todos, os covís das féras 
- Pyrene -lhe rebombam. 

ld. Seg., Guer. Pun. de Si!. Ital. C. 3. 0 

p. 393. . 

REL"INCIÍAR. 

Armas luzem, relincham os ginetes. 
ld. Obr. Compl. T. 4.o p. 134. 



Activo. 

Neutro. 

Activo. 

Neutr·o. 

Activo. 

Neutro. 

Activo. 

·• 
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O ginete alfario 
Que relincha batalhas e carreiras. 

Id. Os Ma.rlyr. L. 6.0 p. 206. 

RELUZIR. 

O lyrio rôxo, a fresca rosa bella, 
Qual reluze nas faces da donzella. 

Cam. Lus. C. 9.0 E. 61. · 

Com profunda attenção a tribu inteira 
Pende do seo cantar, curvas as frontes 
A' ehamma que os 1·eluze com grande em

phase 
Vam os dictos reflexos repetindo. 

Franc. Man. OsMartyr. L. 19, p. 300. 

RESVALLAR. 

Sangue, escuma em bulhões dos Iabios ' 'erte, 
Resvallam-lhe da fronte ardentes bagas. 

Id. ibid.L. 8. 0 p. 288. 

O Alpheu résvalla 
A's abas do vergel sombrias ondas. 

ld. ibid. L. 2. 0 p. 59. 

RODAR • 

. . . Por terra os corpos vam rodando 
Anhelantes de angustia, em mortaes vascas. 

ld. ibid. L. 6.0 p. 206. 

'Num carro ufano, que rodavam tigres, 
Galerio segue a Augusto. 

Id . ibid. L. 11>, p. t 6l . . 
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Neutro. 

Act·ivo. 

Neutro. 

Activo. 

Neutro. 

Activo. 

Neutro. 

Act·ivG. 

GENIO 

RosNAR. 

Quem é esse que lá se sorri, ou 1·osna quan
do eu falo'? D Franc. :Man. Apol. Dial. p. 61. 

Em roda ajoelhados. 
Todos, rosna um oremus. 

Frane. Man. Oberon, C. 8.0 p.144. 

RuGIR. · 

Dos gril'hões solto o tigre se arremessa 
Ao corre, e ruge. 

Id. Os Martyr. L. 24, p. 4 75. 

De ignios olhos raiar sanguíneas chammas, 
Vibrar lingun , e mgú· na bocca os silvos. 

ld. Seg. Guer. Pun. de Sil. Ital. C. 2." 
p. 360. 

SAHIR. 

C'o sacro gume o niveo collo investe, 
E o sangue-em espadanas sahe de rojo. 

ld·. Os Mart.yr . L. t 0.0 , in fine. 

-Essa hora aos nautas 
Sopro favonio traz que·os sahe do porto. 

Id. ibid. L.t5.0 , p. 151. 

Sunam. 

O porto é seguríssimo e tam capaz que 
por todas as quatro leguas que vam de Ba
çorá á barra teem as náos fundo para sur
girem. Godin. Rel. C,. t 6, p. 118. 

Em septe dias, 



Neutro. 

Activo~ 

Neutro. 

Activo. 

Neutro. 
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E .em menos, um navio a parlir prompto 
Vos navega a Lepan!o, onde acheis outro, 
Que vos swja em Salorno. 

Franc. Man. Oberon, C. 6.0 p. 110. 

TROVEIAR. 

Os ceos portentos grandes 
Apparelham. Troveja a olympi<l sàla. 

Franc. Man. Seg. Gucrr . Pun. de Sil Ital. 
C. t. 0 p. 288. 

Já ardenle chamrt1.1 
A anima ·a troveja?· iras de Achilles. 

Id. Os 1\Iartyr. L. 2.0 p. 63. 

UIVAR . . 

O mesmo vós sentist.es, caens d'a ldca, . 
Quando por m~ estrea junctos todos 
Com differenles modos uiva.stes. 

-D. Bernard. Lima, Ecl. 1 õ.a 

Rica mandou Callecia a juventude 
Sagaz em fibras, vóo, e chammas sacras, 
E que ora em patria língua canções barbnras 
Uiva, ora açoita o chão com pés alternos. 

Franc. Man. Scg. Guer. Pun. de Sil. 
Ital. ~.'3 . 0 p. 388 e seg. 

VoAR. 

· Um d'esles passarões appanhámos á mão 
por se não podet· ter nas pernas para voar. 
Godin. Rel. C. 22, p. 171 . 
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Activa. 

GENIO 

A qual (mina) com tremendo estampido . 
voou pelos ares toda a face do muro. J. 
Freire, Cast. L. 2. 0 n. o 145. 



DA LJNGUA. PORTUGUEZA. 

CAPITULO II. 

Dos Ve1·bos Der·ivados. 

Os verbos derivados que temos na língua , portu
gueza sam os ·denominativos, imitativos, frequentativos, 
inchoativos, augmentativos, diminutivos e negativos;
vindo só a fallar-nos os desiderativos ou meditativos que 
teem os latinos, porque não tomámos d'elles as desinen
cias em urio dos referidos verbos . 

.Art. 1.0 

Dos Denominativõs. 

Os denominativos sam os, que se derivam de nomes 
substantivos, e significam fazer um certo uso da coisa 
que os mesmos nomes indicam ; por exemplo : 

DE AGUILHÃO. 

-FuMo. 

~MANTA, 

- Pii:NT'ti:. 

Aguilhoar. Fer1r, estimular eo~n agui
lhão . 

Fumar. Tomar na bocca· o fumo do·ci
garro, ou cachimbo, aspirai-o .. 

Mantear. Era· segurarem·quaLro homens 
uma manta pelas pontas, e saccodi
rem e fazerem saltar na mesma áquel
le a quem forçavam a este di''ertimen
to barbaro. 

Pentear. Passar o pente repetidas vezes 



DKTAB.lCO. 

GENIO 

pelos cabellos para os allisar e com-
pôr. - Tambem é verbo frequenta
tivo. 

Ta baquear. Cheirar tabaco-; tornai-o 
em pitadas pelo nariz.- Tambem é 
verbo frequentativo. 

Nada mais de particular offerecem -os referidos ver
bos de que possamos occupar-nos. 

Art. 2." 

Dos Imitativos. 

0s imitativos sam os que derivando-se dos nomes 
significam imitar, ou usurpar as qualidades inherentes 
ás coisas que os mesmos nomes indicam. - Ta_es sam : 

I 

- ]b!su. 

- Bauxuu. Agu
lha de marear. É 
vocabulo que se 
eucoatra em J,aza
ro de la Isla. Vid. 
Breve Traot. da 
Arte da Artilhe~ 
ria.-Hojedizemos 
Bussula em vez de 
Bruxula. 

Balancear. Vacillar com movimento se
melhante ao da balança.- Tambem é 
verbo frequen tativo. 

Abespinhar-se. Assanhar-se como bespa. 

Bruxulear. Agitar-se com frequencia, á 
semelhança da bruxula; ( 1) estar 
inquieto. tremulo. - Diz-se da luz 
da candêa que imita o movimento 
tremulo da bruxula. It. (t. de jogo 
de cartas) ir descobrindo a carta pou-

(1) Suut qui imitativa compreh,endant sub 
frequentativis, quia imitatio constet frequen
ti actione. Vossii Gramm. p. 141 . 



- CAÇAPO. 

-CÃo. 

-.CARANGUI!.TO. 

- CARPENTU~I 
(lat. carro). 

-GATO. 

- GRALIIA. 

-GREGO. 

-JUDEU. 

21 
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co e pouco, e com movimento incer
to, para ver o ponto .que pinta. -
Constando dá . a este vocabulo a ety
mologia mais disparatada.- Bruxu- · 
lear (diz elle) vem de bruxo e olhar, 
ir vendo e olhando de vagar e com 
mysterio, a modo de adivinho, quan
do consulta as cartas para dizer a 
sina. 

Cabrejar. Saltar cumo cabra. - Diz
se dos rapazes que andam a correr 
e a saltar. E' vocabulo usado no 
Alemtejo. 

Accaçapar-se . Agachar-se como coelho. 

Encanzinar-se. Enfurecer-se, cncarni
çar-se como cão. 

Carangueja.r. Andar de travez, ou de 
esguelha , á semelhança de caran
g~Jejo. - Tamhem é verbo frequen
tativo. 

Carp.entejar. Martellar, fazer bulha co
mo o carpenleiro.- Tambem é ver
bo frequenlativo. 

Engatinhar. 

Gralhar. 

Grccisar. Imitar a locução dos gregos. 

Judear. Proceder do mesmo modo que 
os judeus para com Christo . 



- M.tcAco . 

- Mouno. 

.:._ N Á RCTSO. 

- Pn. 

- PAPAGAI!t. 

-PARR.t. . 

- PAl'BiA . 

-PATO, 

GENÍO 

-
LaLinizar. Imitar a lingun, ou as pbra-

ses latinas. 

Macaquear. - Tambem· é ' 'erbo fre
qnenlalivo . 

.Mourejar. Trabalhar como mouro.
Tambem é verbo frequentativo . 

. Narcisar-se . 

Padrejar. (T. de Caudelar.) Exercitar 
o aclo pelo qual se consegue ser pae. 
-;- Diz-se dos cavallos de lançamen-

- to ; v. gr. Cava li o bom para padn?.-
jaT. - Tam.bem é verbo frcquentati
vo. Parece alteração do v.erbo pa
trücw. 

Papag~lCar. ·- Tnmbem é frequentalivo. 

Fspnrralhar-se. Estender-se como par
l'lt. 

Patrisnr_ Proceder como pae.'Bâr. Doe. 
1. • Prol. ad finem.- Em latim pa
t-risa·re é alguem imitai' os costumes 
ele seo pae. 

Patinhar. _._ Tambem é frequcnlativo. 



- PniTI«A. 

- SANDEiJ. 

- tANTALO .. 

'iH LINGÚA PORTUGÚEZA. 

Pavonear-se. - Ta,mbem é frequenl.a
tivo. 

Empriligar-se, ouEmper!.igar-se.-Pôr"" 
se direito e teso como uma pritiga. 

Sandejar.- Tambem é frequentativo. 

Alli andava eu sandejdndo 
E suacendo ·e cancando. 

Gil Vic. Obr:r. 1!' p. 26~·. 

TanLalisar..:se. Arder como Tantalo em 
desejos que não podem mitigar-se. 
Do inglez To tdntalise; mas o ' 'oca"" 
bulo portuguez não desdiz do genio 
da Ii.ngua. 

Das voz&s e gritos proprios dos div~rsos animaes, 
assim como dos sons de_ instrumentos, se formaram tan -< 

bem muitos verbos imitativos; v. gr. 

DE CoiN (voz do l 
porco). f Co inchar. 

Dois porquinhos (rostjuiados 
Coinchd:r não nos otJvisLes? 

Gil Vic. Ob'r. T. 2.op. 31. 

...__ Cnó (voz do l 
corvo). f Crocitar . - Tambcm 6 frcquent.aLivo . 

Do mesmo modo : 

An•ulhar. 
Balar. 
Balbuciar. 
Borhnl har. 

fi 

Bramar.. 
Brami L 

Bufar. 
Caear-ejar. 
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Chiar. Mugir. 
Chilrear. Murmurar. 
Chocalhar . Ornejar , 
Chotar. Piar. 
Chuchar. Pipilar. 
Chupar. Pipitar. 
Ciciar. i . ... Ranger. 
Coaxar. Raspar. 
Cochichar. Regougar. 
Crepitar. Relinchar. 
Estalar. Resmungar. 
Estrondar . Retombar. 
Estrugir. Rinchar. 
Ferver. Roçar. -
Frigir. Róer. 
Frizar. Romper. 
Fungar. Roncar. 
Gaguejar. Roquejar . 
Galopar. Rosnar . 
Gannir . Rufar. 
Gargarejar. Rugir. 

Gorgear. Ruim~ . 

Grasnar. Rumorejar. 
Grasinar. Serrar. 
Grunhir. Serrasinar. 
Guinchar. Sibilar. 
Ladrar . Silvar .. 
LaLir . Soluçar. 

, Miar . Soprar. 
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Sorver. Trotar : 
Susurrar. Tugir. 
Tinnir. Uivar. 
Titillar. Urrar. 
Titubear. Zumbir . 
Tombar . Zunir. 
Traquinar. Zurrar. 
Troar. Zurzir. 

Art. 3.0 

Dos F1·equentativos . 

O A. da Grammatica Philosophica da Língua Por
tugueza, diz a pag. 242 da mesma que temos poucos 
verbos frequentativos: _ o que tambem affirma J. V. Go
mes de Moura 'n uma nota de seo Compendio de Gram
matica Latina e Portugueza, onde, a pag. 233 da ~ .. a 
edição, escreve : - <<Na língua porlugueza não ha pro
priamente verbos com terminação passiva, nem inchoa
tivos, desiderativos, communs, e deponentes, e sam m
ros os verbos frequentativos. (1) » i\iostraremos, porém, 
que ambos estes grammaticos se enganaram; por quan
to Lemos não pequeno numero de frequentativos que a 
1ingua se compraz de formar com desincncias compostas 
do verbo ]atino ago, is, (2) que tam assignalados servi-

(1) Já anteriormente (em 1823) historiando a diiierença das 
Jinguas, havia escriplo : - A latina tem verbos frequentativos, 
desiderativos e inchoativos de que carecem a pprtugueza e outras.» 
Noticia Succinta dos Monumentos da Ling. Lat. e dos Subsídios 
necessarios para o estudo da mesma, Introd. p. 12. · 

(2) O mesmo se dá no hespanhol.- Eis o que a tal respeito 
diz a Grammatica da Lingua Castelhana, composta pela Academia 
R. Hespanhola, a pag.175 da 3.n edição: 

I . 
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.ços presta á mesma lingua, como já temos mosLrac1o, e 
novamente agora faremos '·e r. 

Os vcriJos · frcquentativ.os ,dérivaJ,TI-se já de nomes, 
.e já. de outros verbos. (1)- Dos primeiros temos: 

-An. 

Almejar .. 

Arejar. 

-AncA.(dopeito). Arquejar. 

-BAFO. 

-BALANÇ4-· 

-Bumo. 

-l3ocq. 

Badalejar. 

E' como rclogio que destempera
do não cessa de ba~aleja1: . Arraps, 
Dial. 1.°C. l7,fol. 315 y. 

Bafejar. 

Balancear. 

JJambalear. 

~ Boqtw]ar e 
{ Boquear. 

Toma um homem do mar um an.,.. 
:z:ol, ata-lhe um pedaço de panno cor.,. 
lado e aberto 'em duas, ou lres pon
tifs ; lança-o por um cabo delgado 
.até locar na agua, c em o vendo o 

« Otros verbos hay H amados frequenlativos, porque denotan 
frequencia de la accion qu~ significas, como aguijonear, apedrear, 
luiboneat·, cor·retear, golpear, y geralmente casi lodos los acabados 
en ear. >> 

. (i) Em latim formarn .. se de outros '{erbos, ou dos :supino_s. 
Y1d. Yos:sio, Grammat. p. 143. 



fJE Bouno . 

-BnAÇO. ·· 

-BRAVO. 

~CABEÇA. 
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peixe, arremette cego a ellc e fica · 
preso e boq·ueando. Vieir. Serm. T .. 2.9 

p. 33 t, co!. .t,a 

Bordejar. 

Bracejar. 

Dravejat·. 

Cabecear. 

Ia por minha curiosidade á sinn.
goga por gostar muito de os ver ca
becem·. PanL. d'Aveir.Itiner. C. 8~ ,. 
fol.296ev . 

- CALLI!s (em lat. l Cal I . 
ruas). f e cem . 

- CAl!fP{). 

- C!_PA. 

- CARPENTU?tl 
(lat. carro) .. 

Campear .. 

C apear. 

Qs barcos os segmam sempre cor 
peando-lhes a gente d'elles que os es

. perassem. Fern. Lopes Cast. Hist. da 
lnd . L. 1.°C. 5.0 

• 

f Carpenlejar, ou Carpenleiar: 

Comecou Stevam Affonso de sen
tyr golpes de machado, ou de algu
ma outra ferramenta, com que al
gum cwrpenteiava em algum páo. 
Ãzurar. Chron. doDescobr. eConq.· 
de Guiné, C.. 60, p. 285 . 
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DE CHA!\IMA. 

-CoucE, 

-.Coxo .. 'i · .. ···:· 

-DAMA. 

-DARDO. 

-Do.IDO. 

· -FADO 

-FARO. 

- Fo~uA(de li
vro). 

-FonNo . . 

GENIO 

Chammejar. 

Coucear. 
-

Coxear. 

Damejar. 

Nem eu a quero senilo para áa
mejar com ella todas as horas. Jorg ... 
Ferr. Ullys. ~.o 2.a p. 257 ._ 

Dardejar. 

Doidejar. 

Em vez do verbo doidejar provir 
do nome doido, é mais provavel que 
provenha por corrupção do verbo 
antigo portuguez. donear, que se acha 
na Versão da Regra de S . .Bento, e 
cru e seguramente foi tomado do ila
liano donneare , requestar , correr 
após as damas.- Dé donear se fez , 
pois, doidejar q\le expressa melhor 
a frequencia da acção, e, c9m egual 
propriedade, a significação do ver
bo. De cloidejar deve, por tanto., vir 
o adj. doido, e não d'este o verbo . 

Fadejar. 

Farejar. 

} Folhear. 

Fornear. Esgrimir com a lança á seme
lhança de quem melle lenha no for
no. Tambem é verbo imitativo. 



Dnl~usTE (dolat. 
fustis, a vara). 

-~GAGO. 

-GOTTA, 

- GnAvll. 

-HARl'A. 

- LAGRYIUA 

- -1\'IANTA. 

-Mio. 

-l\1ASTAX, ACIS, 

(em Jat, a co
mida). 

- MATI\ACA · 

. -MOTE, 

- NoliOESl'E , 
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E os n·ossos não tinham outro of
ficio, senão tornear e ensopar as lan- . 
ças 'nelles. Bar. Dec . 3.a L. 3.°C. () .0 

p. 302. 

f Fustigar. 

Gaguejar. - Tambem é imitutivo. 

GoUejar .. 

Cinco té seis passos na mesma ro
cha nasce uma fontezinha de agua , 
a qual de fóra não .dá mais signal de 
si que sentir-se gottejar. Pant. de 
Aveir. lliner. C. 56, foi. 219. 

Gravitar. (T. de Phys .) Actuar o grave. 

Harpejar. 

Lagryruejar. - Tambem ·pôde ser dimi
nutivo . 

1;1antear. 

! 
Manejar. 
~1anquejar .· 
l\fan use ar. 

l Mastigar, i. é Triturar a comida, ma.:. 
1 cerando-a r ep e~ida s :vezes na bocca . 

Ma!raq uear. 

Motejar . 

Noroeslear. Appontar com frequencia rr 
agulha de marear ·ao noroeste. Vid . 
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DE ONDA. 

- P.i. 

-Pn~u.. 

-PARVO. 

-PEDRA. 

· - · PERNA. 

-PESTANA . 

-PINQTE. 

-Pó. 

-PRAGA. 

GENIO 

Prim . Roteiro da Costa da India, por 
D. João de Castro, p. H·7. 

Ondear. 

Os que ondean~ pelos marulhos 
d'este mundo. Arí-nes , Dial.. .7.°C. õ.o 
foi. 242. 

Padejar. Limpar o trigo revolvendo-o 
• com a pá. · 

Palmear e Pnlmej ar. 

Parvoejar. 

Vae-Le d'hi que parvoejas. 
Gil Vic. Obr. T. 2. 0 p. 4H~·. 

Appedrejar. 

Pernear. 

Pestanejar. 

Pinotear. 

Espojar-se. Revolver-se no pó. Tam-
bem é augmentalivo . ' 

Praguejar. Soltar pragas umas sobre 
outras; ou, como vulgarmente di
zemos : rogar pragas a alguem ; o 
que corresponde ·ao latim : impreca-
1"i diJ"as alicui. 

Psalmejar. 
I 

A certos tempospsalrnejam. Pant. 
d'Aveir. Ilin . C. 34, foi. 89 . . 



:-RASTO. 

- R ELA:UPADO 

(ant.) 

-Rouco. 

- Ru:uon. 

-SADOR. 

-SANDEU, 

,....... SAPATO. 

,..-SERRA. 

~ SOLFA. 

:-SOPA. 

,..- 'fADA CO, 

~ TAR!MELA. 
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Rabear. 

Rastejar. 

~ Relampadej ar. 

Rouquejar. - Tambem é verbo imita
tivo. 

Rumorejar. 

Saborear. 

Sandejar. - Tambem é imitativo. 

Sapatear. 

Serrazinar. Corresponde na id.é3 ao la
tim : Ducere sen·am, i. é alíercari 
cum aliquo. 

Solfej'ar. 

Sopetoar. 
I 

A mesa é o chão, a louça uma es
cudella em que lodos mettem a mão 
e sopeteam. God. Rei. C. 18,·p. 136. 

Tabaquear. 

Taramelcar. 

A lingua que se soltou em falar , 
acquire -um máo habito de tamme- . 
leOJr c m u rm u r.ar. Arraes, Dia I. 6. o 

C. to , foi. 219. 
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Jesu ~ que neve e que vento! 
J'el:l vou tarameleando. 

Gil. Vic.Obr. T. 2. 0 p. 465. 

DnTnaTTo (tor- t Traclear. 
mento). f 

- TnAsTE. Trastejar. 

-TnoMDA . Trombejar. 

-V AnA . 

Inda que os reis da terra lhe trom
bejem. Arraes, Dia I. 4. o P. 1.0 c. 7. o 
foi. 135. 

Varejar. 

- VAscuwM (dim. f Vascolejar, i. o. Vasculum agore, agi-
lat. devas, asis, o tar 0 vaso 
vaso). . . • 

-VELA.. Velejar. 

-Voz. Vozear. 

Os que se derivam do outros verbos sam : 

J?E .ÃTTENAZAR· ALlenazear . - Tambem pó de ser aug
mcntativo; porque a idéa da frcquen
cia da acção produz a do augmcnto, 
grandeza c intensidade da mesma . 

Foi especlaculo indigno de olhos 
christãos ; e mais proprio dos tem
pos de um Deocleciano, ver. acabar 
um pobre homem atanazeado dos 
dentes de animaes bravos. Sousa, 



DE BATER. 

-BEJAR· 

-BERRAR· 

-CHUPAR. 

-CLARAR. 

-CRAVAR. 

-DoRDHR· 

- EsCANÇAR· 

- EsPANNAn. 

-ESTALAR. 

- ESTROND.\R, 

- ExERCRR. 
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Annaes de D. João 3. 0 P. t." L. ~ .. o 
C. 23, p. 281. 

Batocar.- Tambem póde ser augmen
tativo. 

Bejocar. - Tambem pódc ser augmcn
. tativo . 

.Berregar. - Id. 

Chupitar. 

Clarear.- Tambem é verbo augmen
tativo. 

Eram horas que começava a cla
rear o dia. Sousa, Vid. do Are. T. 2. 0 

L. 5.° C. 7.0 p. 188.- Tambem póde 
ser inchoativo. 

Cravejar. 

Dormitar.- Tambem é verbo diminu
tivo. 

Escancear. 

Espannej ar. 

Estalejar. 

Estrondear. 

Exercitar. 



30i 

DE FAlCAR. 

-FARPAR. 

-vu~an. 

, 
- GotPAn. 

-JOGAR. 

GÉNÍO 

Manejar cavai! os e exercitar as ar..: 
mas. Sousa, Hist. de S. Dom. P. t.a 
L. á..° C. 2~-, p. 4-õõ, col. 1.a 

Foi exercitando o pulpilo. Id. ibid. 
L. Õ.° C. 12, p. 508, ·col. 2.a 

Trabalhos e tormentos com que 
exercitott a sua paciencia.Vieir. Serm. 
T. 7. 0 p. 28 7, CO J. 1. a 

Falquear, ou Falquejar. 

Farpear. 

Forcejar. 

Fume ar e Fumegar. 

F~tmeando estão ainda e coberlâs 
de suas cinzas essas campanhas. Vjeir. 
Serm. T. 6. 0 p. 390, col. 2.a 

Assoprando n 'aquelle morrãozi
nho que começava de {umega1·. Lu
cena, 'f. 2.0 L. 6.° C. 3. 0 p. 3 I 3. 

D'aqui vem o substantivo fume ... 
gnção que t.ambem denota frequcn
cia. 

Golpear. 

.Joga lar. 

Eu nl1o Lenho costume de fogatcN' ' 



DE LABORAR. 

- J~ATER (anl.) 
' 

-Monntm. 

-PASSAR. 

-PASTORA R . 
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com ' 'ossa mercê. Azurara, Chron. 
de E Irei D. João t.• Tere. P. C. 17, 
p. 54, co!. 1. a 

Labota,r.- Tambem pode ser augmen
tati v o. 

Deixae, que me fazeis irar contra 
todos os despachadores, em tempo 
que Yenho la botar com ellcs. Couto, 
Sold . Pract. Dia!. 1.0 P. 3.a'p. 135. 

Item. Fern. Mend. Peregr. T. 1." 
c. 91' p. 368. 

Latejar. 

Latejava,.lhe o peito, como ao corço 
Sedento que açodado á fonte corre. 
Fran.Man.Osl\'Iarl.yr. L. 5. 0 p.16~ .. 

Mercadejar. F r. Gaspar da Cruz, Tract. 
da China, C. 25. 

Mordicai;. Vulgar no ~iinho, 

Passear. Passar repetidas rezes. -O 
italiano diz passegeare, enl que mais 
claramenle apparece a fó~ma ago, ú. 

Passar e passear os ares e os ceos 
com os olhos. Luc . T. 3. o L. 8. o 

C. 5." p. 233.- Tambem pôde ser 
augmen ta ti YO. · 

Pastorear. - Tambcm póde ser nug
menlativo, porque da icléa -rla fre-
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O geral officio de lodos 
é pastorar o seo gado. Bar. 
Dec.1.a L. 1.° C. 1 O, p. 82. 

Já elle mesmo fôra a o 
monto de seo arrío pergun
tar por elle para que vies
se pastorar seo gado. Bern .. 
Rib. Saud . L. 1.° C. 30, 
p. 101. 

Dll RoDA li . 

-SALTAll. 

Saltou com Henrique de 
Touro, natural de Evora, 
um d'estes capitães de que 
ora fizemos mopção, e lhe 
decepou u perna. Bar. Dcc. 
a.a L. L° C. 7.0 P· 57. 

quencia da acção resuita 
a do augmento, e exten
ção da mesma. 

Como se_atreveria um 
homem peccador e fgno
rantc a pasiorear tantos 
milhares de almas livres 
nas vontades , differen
tes nos estados. Sousa, 
Vid. do Are. T. 1. L. t,o 
c. 7. 0 p. 5/l,. 

Rodear. 

Estranha differença e 
variedade cansada do ro
dear dos annos. Sousa, 
Hist. de S. Dom. P.t.a 
L. 5.° C. 3.o p. 597 , 
col. 1.a 

Saltear. 

Com mais animo fez 
. maiores armadas para 
saltear as náos que d'a
qucllas partes do Orien
te vinham com -manti
mentos e mercadorias a 
Ma!aca. Bar. Dec. 3. a 
L. 1.° C. 9. 0 .P· 92 . 

_Salteou-os uma chuva 
fria e importuna que os 
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DE ToilNAil. 

=- Tnovou. 

Trovoaram as nuVens. 
Paiva, Serm. P. t afol. 6. 

·-VAGAR. 

- VOLTAJl. 

não largou na mó r parte da 
jornada. Sousa, Vid. do 
Are. T. 1. o L. -Lo C. U, 
p. 63. 

Tornear. 

Trovejat·. 

Vague:u e Vaguejar. 

Nem soomente ho deixes 
vague}ar pela crasta. Vid. 
Monast. L. 2.° C. 8.. 0 p. 351. 

Amigas de vagueat, tan
ger e bailar. God. Rei. C. t 3, 
p. !)7. 

Voltear. 

Os alferes volteam as ban
deiras, 

Que variadas sam de mui
tas cores. 

Cam. Lus. C. 4-. 0 E. 27. 

A pedra que derrubou o 
Gígante foi meneada pelas 
mãos de David que volteou 
a funda. Vieir. Serm. T. 8.0 

p. _132, col. 2. • 

Por . não augmentar a lista dos referidos vêrbos, 
22 



nJo pumos aqui ma\s. -- Fslc,;; no3 parecem suiDcien!es 
para pro·v:1r que os (reguentativos não sam raros na lín
gua portugueza. 

Devemos ago ra obscr-rar que as desinencias ecar, 
ega1·, eja:r, c, por contracção, ewr . com que se formam 
quasi todos estes \t·:b0s , provccm <.lo latim ago ) ,i$. ,_quc 
sign ifica obra?-, f'azer, produzi?·, <fonde as accepções de 
movimento, gmncleza e nwmem, de que já fizemos la rga 
menção, quando traclámos dos nomes augmcnléltivos c 
collectivos, por se conterem em todos os rcferid,os ''flCa
bulos, e sam as mesmas que se nos d<lpnram a,gora nos 
·verbos cujas terminações procedem da mencionada fór
ma ago, is. 

A razão de denotarem frcqucncia e repeLição mui
los verhos portuguezes que Icem esta desinencin, procc
l1c da idéa in dofini~a de movimento que se contém na 
ra i~ de que a meswa l:l0si1wncia é formada; <1ssim co
mo outros denotam acçcio , producção, augmento, exten
são, grandeza, c numero : uccepções tomadas lod us da 
mencionaDa raiz ., 

Por e:,cmp1o , em bocc~jar, . crnando signi fica ab'l'·ir 
muitas vezes a bocw, a deSillCnci a é lomada com a idéa 
de movirnento, c, quando significa cuspi?·, é lomaga c.om 
a de obm, producção, conio se l'u 110 segu inte Lrecbo de 
A mado1· A rriles : 

« Conhc·ço-mo quo não sou A rístid es, o qual SC ihlo 

jus!issimD, lesando-o A!hcnas a justiçar, h ou rc. quem 
lhe cuspin no ro5to, c cllc limpa:: do-se com qui etação e 
sorr indo-se . dire ao jui z : Amoe::; lac nqucil e homem que 
não bocceje ouli'a rcz como d'e:;ta .>> Dia \. 1." P. 1.'1 C. 1. 0 

foi. 9. - · 

A mesma dcsincnci::l àcno~a acto, producção cn1 al
rnejcl'r , branquqjm·, mnarell~iar , venleja1·, castiçar, (pro
pa gar a ca st<1) ; - m~gmento. grandeza , e extensüo em 
berTegar, batocar , mstejar, vaguear; - e numero em 
lJerdefi?·, f/Tavr;jrw, lJe jor:ar , esposreja.r. 
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Terminaremos este artigo observ-and{) que está tan
to no genio da língua ·n desinencia eja·r como design_a
liva Je {1·equencia e re12etição, que a homens c mulhe
res do cum[JO lemos ouvido verbos de sua propria in
Yencão, formados com a referida desinencia ; v. gr. to
lejm:, p·or dizer tolices com frequcncia; falejar, .~or fa
lar amindadamcnte, etc . 

Art. t,..-o 

Dos Inchoativos. 

Os inchoaLivos sam os "Ysrbos que dcnolam um prin
Gi pio. ·- Est0s, diz ·i11ad,ver.Lidamente J. Soare8)la~bopa, 
(1) como lambem J. V. Gomes do Moura na mes~n-a no
la que já atrás referimos quando lraclámos dos frequcn- . 
taLiros, que os não ha na lingua _portugueza. -E', po
rém, inconleslarcl que os Lemos em grande numero, e 
airída com as mesmas dcsinencias que os la 1inos: 

O professor J. B. Gail, traclando das desincncias 
dos inchoatiYos, cscreYe o seguinte :- « Os latinos imi
taram dos gregos a fórma ecrx.w (esco) c diceram - flore
re estar em flores; florescere começar o continuar a -es
tar em flores; pallescere começar c continuar a estar 
palliclo; c assim albere e albescere, calere e calesoere) .e 
outros semelhantes. Ensaio sobre as Desinencias gregas, 
latinas e francezas, Observ. Prclim . p. 1v, nota 2.• 

A' imitação dos latinos e dos gregos o hespanhol 
diz ennegrescer, começar a fazer-se negro, engmndescú, . 
começar a fazer -se grande, e assim outros. Vid. Gramrn. 
Hcsp. de P. R. p. õl. -Id. ibid . nota 1. 11 

Como os incboatiYos não só denotam principio, se-

(t) Vid. As ~luas Linguas, ou G:ramm. Philosoph!ca daLin
gna Porlugucza comparada com a LaLma, p. 37 . 

• 
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não Lambem incremento, do que. provém que quasi po
dem reputar-se .augmentalivos,- uma vez tomados 'n es
ta segunda accepção, se lhes juncta o verbo começar, e 
vulgarmente se diz; começar a ·arnadurecm', começar a 
intumecer, etc. D'aqui nasceu, porventura, o engano 
dos dois mencionados grammaticos. Comtndo, não deve 
isto persuadir.:nos a que não temos inchoativos; por
que o mesmo em tudo se dá na língua latina, como ex
põe Vossío, pelo modo que vamos transcrever: 

<< Nec enim hic sola inchoatio debet attendi 1 .et si 
inde nomen imposuerínt Grammatici: s.ed etiam incre
menturn; ut non minus vocari possint au~vn·l}à qua
si dieas ã~~gmenta~iva. Imo inlcrdum posterior solum si
gnifica tio habet locum : ut Ctlm ejusmod i ' 'erbo addici
tur incipit, aut cmpit, ut incipit mature.scere, cmpit tu
mescere. >> Lat. Gramm. p. 142. 

Agora daremos uma lista dos referidos verbos, dos 
quaes parte saro formados de nomes, e part.e de outros 
verbos.' (1) Dos primeiros temos: 

DE ALVOR. Alvorecer. 

- llowR.' . Bolorecer. 

-BRANDO Embrandecer. 

-BRAVO. Embravecer. 

-BRUTO. Embrutecer. 

-C&N. Encanecer. 

(1) Em latim acontece o mesmo : - Qucedam autem etiam 
à nominibus formantur: ut rogresco ab reger, dulcesco à du!cis, re· 
puergscoà puer, etc. Vossii, Lat. Grarn~ . p. 142. 



DE CLARO. 

-DoiDO. 

-Duno. 

-EscuRo. 

- ETHICO , 

-Fm. 

-FRACO. 

-FUROR. 

-GRANDE •. 

- Hulllloo .' 

, -Louco. 

-Louao. 

-MADURO. 

-MANHAN. 

-MoLLE. 
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Esclarecer. 

Co'este cuidado se foi 
deitar, e co'elle se levan
tou anles q.ue a manhan 
esclarecesse. Moraes, Paim. 
d"lngi.T.1..0 P. 1.a C. 35, 
p. 221. . 

Endoidecer. 

Endurecer. -

Escu~ecer-. 

Etheguecer, ( ant.) E' mais 
bem formado que o mo
dérno enthisicar. 

I 

Fenecer. 

Enfraquecer. 

Enfurecer. 

Engrandecer. -

H umedecer. 

Enlouquecer. 

Enlourecer .. 

Amadurecer. 

Amanhecer. 

Amollecer .. 
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DI! 1\'IOR1'E. A mor tecer. 

-Mouco. Emmouquecer. 

-I\Iun'o. Emmudec_er. 

-Nli:Glto. Ennegrecer. 

-NoiTE. Annoitecer. 

- Onscuno. Obscurecer: 

-PALLIDO· Empallidecar. 

--Ponn.l!: . Empobrecer. 

-PoDnE: A ppod recer. 

-·RICO. Enriquecer. 

-Rouco. Enrouqu~cer. 

-SURDO . Ensurdecer. 

·- TENEnnAl (la t.}. Entenebrecer . Paiva;, Serm. 
T. 1. 0 foi. 6. 

- 'fiJJIO . Attibecer. Inedit. d'Alcob. 
T. t.o p. U9. 

-ToNTo-. Entontecer. 

-To1rn: . Entorpecer, 

- TRI81'JI.: • Entristecer. 

..,.... V:t:LUO, EnvelQ,ccer. 
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Dos formados de oulros \criJo.; temos : 

. DE AnASTAn . 

- BARBA!\. 

Barb_ou no berço, como 
se ao modo das forcas de 
Sansão consistisse ,;o ca
bello a lirtude. Frnnc. 
1\i an . Apol. DiaL p. 161. 

-DOEII . 

-Donnn11. 

-Emuwrm. 

- EJUPilDERN JI\. 

- ENenuAu. 

- · ENntHR. 

Abastecer . 

Emburbeccr. 

Embcwbecem .iá ele mui
ti1 et.lac!c . At1c1Vé' A~lYnres 
d' 1~ l 'mada, Tract. dos Hios 
Guiné, C. 1. 0 p. 8. 

Adoecer. 

Adormecer. 

Como tardasse· o esposo 
adormeceram todas e dor
miram.Vieir . Serrn . T.1.o 
col. 286. 

Adormecr.r é comecar C6 

do1Ynú· . F. J . Freire, 'Retl. 
sobre aLing.Port. P: 1.a 
p. 80. 

Embebecer. 

Em peclernecer. I) ai ' 'í:i, Serm. 
T. 1. 0 fo i. 176. 

Encruecer. 

Enrijecer. A. de Res. Viu. 
elo Inf. D'. Duarte, C. 6.o 
p. 2'1. 
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DE,ESCUlU.R. 

Escurar é tornar-se es
curo de uma vez, e nãO. 
pouco e pouco, ou succes
sivamente corno denota o 
inchoalivo; v. gr. 

O sol escurou e a terra tre
meu. 

Gil Vic. Obr. T. 1. o p. 3q.7. 

-FALTAR. 

-FINAR-SE. 

-MORRER. 

-MURCHA&. 

- ÜFFERTAR. 

- RAIVAR. 

Escurecer, 

:Fallecer. 1 

Fenecer. 

Esmorecer. 

Os ímpios e· desespera~ 
dos antes ele morrer mor
rem; porque antes de Deos 
os oonclernnar esmoTecem. 
Primeiro lhes t.ira a vida o. 
temor da consciencia pro-. 
pria do que o rigor da jus
tica divina . Bernard·. Luz e 
Calor; Prim. Part. Doutr, 
l~. ap.73. -

Emmurchecer. 

Offerecer. 

·Enraivecer. 

E', na verdade, difficil determinar com prectsao e 
rJgor quaes os verbos que proveem de nomes, e qnaes 
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os que se derivam c formam de outros verbos . - Toda
l ia, não é este o ponto de que havemos de fazer ques
tão. O que nos importa averiguar é quaes os verbos que 
sam de sua natureza inchoativos, por indicarem uma acção 
que começa e vae em augmento; propriedade que enten
demos se dá em todos os que ficam appontados, como é 
facil de col)heccr. . · 

Ha ainda muitos verbos inchoativos, que, proceden
do do latim, não se formam de nomes, nem de verbos 
portuguezes.- Taes sam : nascer, cr·escer, aquecer, es
candec·er, e assim outros que &e compõem de di!i'orentes 
ra izes e da desinencia escer ou ecer (de esco ), como_ pro
priamente cumpria, em razão ele todos os referidos ver
bos denotarem acções que começam e pmgridem, segun
do vemos que acontece na natureza, em que muilas das 
mesmas se não operam nunca de salto, mas sim com movi
mento successivo : vindo, por tanto, .os mencionados ver
bos a pintar fielmente a acção que designam. 

Outra especie de incboativos temos em portuguez 
que ainda não fo i observada por nenhum de nossos gram
maticos, e de que devemos dar aqu i uma idéa. - Sam 
estes os que terminam em entm·, desínencia que se com
põe do pnrticipio activo latino iens, euntis, e da fôrma 
infiniLiYa ar . ·- Em seguida passâmos a fazer conhecer 
esta qualidade de Yerhos. 

D~i: AFFonnrosEAR. A fl'ormosen ta r. Resend _· Vid. · 
do In f. D. Duart. C. J. 0 

p. 7 . 
-Aao, rs (ra iz lat.) Agoentar. 

- AauAn,· no sent ido fia. ele Aguarent<).r. 
enfraq uecer , diminu ir, ~min-
guar. 

,__ APPEÇONHAn. Appeçónhen ta r. 

Tendo ·Aias, apost'ata-
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-CEGAR . 

-CRESCER . 

6El'\l0' 

na1ural de França empe
çonhentada toda Hespa
nha· com a fulsa doctrina 
da· sei ta A'rtiana . J.l) uarlc 
1JtH1es·, D~scrip~ de· Port' . 

. c. 7•9, p. ~77 . 

A·ppouquentar . E' só empre
gado no sentido flg . 

t:a'lcntnr, ou accalentar . li'a...1 
z'm' 90m que a creanç.a quu 
chora se rá calando pouco 
c poucó·. 

I 
SemellianLes vistas sani 

o cóco com q:ne ns am::{s~ 
assombram', ou acalentam -
os meninos. Sousa , Vid. do 
Arceb'. 'F . I. o t . 1. o C. f. o 

p. 18. 

N 'isto começou a cho
rar a menina, e acordan
do a ama se poz a emba
lal-a cantando-l he, mas 
não se querendo clla aca
lentar se ergueu a ama. 
Dern. Hib. Saud. L. 1. 0 

c. 2õ, p. 9L 

Encegucntar.Vid . l\Ion. t. 2.0 

c. 11, p. 4-32 . 

Accrescen Lar. 

Levantar. 



- :EscuRAII, anL. 

- FERVER. 

-Pti.11. 

- QUEBRAR . 
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Engrossentar. Vid . Monasl. 
L. 2.° C. 2, p. 313 . 

Esc u ren lar. an t. 

Afforventar. Só se emprega 
no sentido Og . 

A p p.asco n lar . 

Em quanto appascentar o 
largo pólo· 

As cstrollas .. . 
Cam. Lus. C. 2.0 E-..1 Orh 

A pposen lar. 

A escura noile eterna 
Affonso apposentou no CBO 

sereno. 
Id . ibid. C. /í .. o E. GO. 

• Quebrantar. 

EnLom mandou Jehu a 
dous crastàdos que a dei
tassem (a rainha Jezabel) 
da janela a fundo, e lan
qa rom-na em terra e que
bmnta?·om-na os pees dos 
cavalos. Incdit. d'Alcob. 
T. 3. o p. 6"2 . 

Dadivas que1:Jrantttm· pà~ 
d t n U ·· ~(') '' a ras. J. r·err. lys-. "· 6: 
p. 230-. 



DE SuSTER· 

-VIVER. 

-VIOLAR. 

GENIO 

Hoje só se emprega em 
sentido figuradó. 

Sustentar. 

A vi ventar. . 
Violentar. 

Alguns pare,cem formar-se de nomes e não de ver
bos, como:' 

DE FUGA. 

-M.'-GRQ. 

-MumA. 

-1\'IEDO. 

- SANGUE. 

- VIILIIO. 

Affugentar. 

EmmagrenLar. 

Emmagrentarom s&us 
corpos com jejuns. Vid. 
Mon. L.1.o C. 20, p. 237 . 

Amammentar. 

AmedrenLar. 

Ensãnguentar. 

A velhen Lar. 

Art. õ. 0 

Dos A~tgmentativos .. 

Os augmeniativos formam-se na língua portugueza
tanto por meio de desi·nencias alteradas do verbo lati no 
ago, is, que já Yimos traz a idéa de augmente, extensão. 
e grandeza, como por meio de proposições que lhes dam 
força intensi(iva.- Dos primeiros temos: 
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DE ÁJ.ÇAIL 

- ÁTTENA~AR · 

-BATER· . 

-BERRAR. 

- EsnoFETAR. 

Diz que m'had'esbofeta?·. 
Gil. Vi c. Ohr.T. 3." p. 302. 

- EsMURRAR. 

-EsPALHAR. 

-=- EsTmAn. 

-ESTRONDAR. 

Allear. 

Atlenazear. 

Batocar . 

Berregar. 

Esbofetear. Luc . T. 1.•1. 3.11 

C.7. 0 p.344. 

Esm u rraçar. 

Espalhagar. 

EsLiraçar . 

. Est.rondear. 

Tam riJO deu o grito 
Que estrondeou nos bosques . 

Franc. 1\'Jan. Fab . de La 
Font. L. 1.° F. U> . 

- FAnPAR. Farpear. 

- FotaAR. Folgazar. Fil. Elis. Oberon , 
· Cant. 7. 0 p. 121. 

- LAvonAn, La bolar. 

- LouvAn, ou do latim laus, o Lousiar. obsol . Louvar repe-
louvor. tidas vezes ; louvar mui

to, adular. 

E daqueles, que~sso es
se son, dementre lousiam 
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-PASSA I!. 

- PA.STOR.4H. 

- UooA JL 

- V .I GUI. 

VogcH?Ui.doso e só pedindo 
a.ocerto 

Aos Dcoses da 1\fontanhn. 
Frnn. Mun. Osrl1arLyr. 

L. 1.'J~ p. 8.0. 

:1s partes, vam in perdi
com.lnedit. d'Alcob.T.1 .0 

p. 28t'i e scg . - E' vorsão 
de nm trecho da Regra de 
S. Bento , e -rê-se quo o 
verbo portuguez c·oJTCS
pondo ao latino ctdu.Zor, 
aris . 

. Et i i qui' sub ipsis sunt, 
dnm adnlant~w partibus , 
eun L in perdilionom . Ho
gul. S. Bencdicli, Cnp. G-iJ. 

Mexelbar, e d'aqui mexelhão, 
o que mexe muito. 

Pas~car. 

Passemn su3s armadas 
ú In dia por .espaço de tre
zentas leguas. J . Fre ire, 
Cnslr. L.2 .0 11.

0 7. -

P ..1s lorea r. 

Rodear. ' 

Vaguear. 
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- Vot'l'AR. 

3.)" ..• \) 

Vcn!anear, e d'::~qni venta-, 
nia, grande ven to . 
• 

Vcntancar pode ser fre- · 
quenlalivo, querendo di
zer : ventar comfreqy,_en
cia; -mas tambem Lraz 
n ic!éa de extensão e cl·u
•ração, significando· ventar 
por mu·itas horas. Final
mcnta,apprcscnta a idéa de 
augmento, gmndeza, e in
tensida.de, accepçõcs que 
provcem tod:1s da raiz ago, 
is de quo é formaua a c!c
sincnc"la. 

Voltcar. -

:Do.s segundos que, como dicemo~, se formam com. 
algprpas t!l~s preposiç0es iteraLiYas, ou inLrnsiLi\'as, te~ 
mos: 

DE Ar.çAn. 

-UOLIR. 

Rea lçar. 
Exal~m·, ou 
Exaltar. 

nuscus o incerto c in cogni~ 
lo perigo 

Porque a fama Le exalte e 
te lisonja. 

Cam . Lus . C. 4.0 E.10L 

Esquentar. 

Reboiir. 

·Esbombarclear . 

~---------------------



326 

- BRAVEJAIC 

- CHA!IMEJAR· 

- CosEn. 

- CouCEAll· 

GENIO 

A povoação sem illuro e 
sem defesa 

Esbombardea, accende e 
desbarata. 

Rebramar. 

Dentes ferrand.o nos bro
queis rebramam, 

Como o mar quando em 
rochas se espedaça. 

Franc. Man . Os Martyr. 
L. 6. o p. 203. 

:Esbravejar. 

Eschammejar. 

Os cabellos como fio 
de ouro, os olhos verdes 
que eschammejavam. Sá de 
Mir. Os Estr. T. 2. 0 p. 93. 

Hecontar. 

Vae recontando o povo, 
que se admira, 

O caso cada qual que mais 
notou. 

Cam. Lus. C. Õ.0 E. 91. 

Escoser. Magoar, pisar mui
to, v. gr. - com açoites . 
Bar. Dec.1.0 L. 1.° C. 10, 

p. 77. 

Escoucear. 



-
DE CnRSCER. 

-CuiDAR. 

-ESFRIAR . 

- EsTnUGJR. 
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Recrescer. 

Especlaçam-se as lanças, e 
as frequentes 

Quedas co'as duras armas 
tudo attroam : 

Recrecem os imigos sobre 
· a pouca 

Gente do fero Nuno, que 
os appouca. 

Cam. Lus. C. 4. 0 E. 31. 

Carregando-se de tudo o 
(jUe poderam, se foram re
colhendo , porque já re·
cresciam os inimigos. Cou7 
to, De c. r> . a t. 3 . " C. ~ .. o 
p. 2<:10. 

Recuiclar. 

Cu ida r Hecttidar os an
nos proprios já vivi.clos . 
Vieir. Senn. T. 9.0 p. 301, 
col. 1. a 

Resfriar. 

llestrogir , 

Ahre~se o abysmo e ll"aga 
a infeliz alma: 

Fecha-se· restrugindo. -
Etemiclade 

Vae no O r co em e{}hos ô'Cos 
ribombando. 

Franc. 1\'Jan. Os Thfartyr. 
L. 23, p. ~06. . 
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DE FERVER. 

- FnEGAu, ant . 

- GELAil. 

-JURAR, 

- Luzxn. 

- MECllER· 

-MERECER. 

-MIRAR. 

· -MoER. 

-MuGIR. 

- MDRIUURAil. 

GENIO 

Referver. Em latim referveo;· 
es, é Lambem augmenl.a
livo. 

· , Exfregar. 

Rege! ar. 

Tresjurar. A. de Resende; Vi
da do In f. D. Duarte. C. 9.0 

p. 29. 

Reluzir. 

Remecher . 

Remerecer. 

Remirar. 

Aqui vae o remirm·, 
Aqui vae u querer bem. 

Gil Vk Obr. T. 3. 0 

p. 22~. 

Esmoer. 

Hemugir. 

E$padas, lanças relinnindo 
e os silvos 

Pas flechas, e as balistas 
que remugem. 

Franc. Man . Os 1\iartyr. 
L. 6. o p. 208. 

Remurmurar. 

A yaga que se impola e Te
mUTmura 



-PINOTEAR . 

- -PousA a. 

-QUJ!DRAR. 

-QOlllDIAR. 

-SoAR. 

! 

- SoLIDAR . 

- SuADm . 

-SUAR . 

- T ALH.I.R· 

DA. LJNGUA PORTUGUEZA. 

Crê ser liões que rugem. 
Franc. 1\fan. Os Martyr. 

L. 1. o p. 21. 

Hepassar. 

Espinotear. 

Repousar. 

Requebrar . SÓ se emprega 
no sentido fig. v. gr. -
os olhos .. De requebrar vem 
o subst. requebro. 

Requeimar. 

Resoar. 

Consolidar. 

Persuadir. 

1'ressuar. 

Eis que um tressua por 
accrescentar eru suas he
rancas. Vid . Monast. L 2. 0 

c. 1\ p. 433. 

Retalhar. 

E' a terra de A veiro .. . 
cercada de esteiros cto·inar 
que a retalham. Sousa, 
Hist. de S. Dom. P. 2.a 
L. 3.°C.õ.0 p. 214, col.2." 
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- TRliiPRR A R. 

-TINNin. 

-TonClcR. 

-TURBAR . 

- VARL\Il. 

-VENERAR , 

- VJnAn . 

- Voc'l'EAn. 

- Votvlln . 

GENTO 

Rel:m1nr. 

Retem pernr. 

netinn ir. 

Eslorccr·, c Rclorccr. 

A bocca e os olhos negros 
1·etorcendo. 

Cam . t us. C. 5. ° K 4 9. 

Conlu1·har , Perturbar. 

Rcvcnerar . 

Diz Philo, os bons filh os 
1·eveneram a scos pn cs co
rno Dcosc~ visiyeis. Vieir. 
S . 'J' G) n 1•) r· t 1 a e1 m .. "' · p. _,,, co .. . 

HcYirar . 

lkro ll.ear. 

Nã.o folgo de YC r e!; frs 
f'un cmbnlos, ou bolatins 
ela cnsliJade , brin cn nd o 
c 1·evoltea.ndo -se sob r c a 
maro ma da occas i ão. M:-~n. 
Bcrn nrd . 1\ oY . Flor . T. 2.0 

p. 28fJ . 

HcYoh cr. 

As forcosas raizes nJo cu i-
• daram 
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Que nunca para o ceo fos
sem viradas : 

Nem as fundas areas que 
podessem 

Tanto os mares que em ci
ma as revolvessem. 

Cam. Lus. C. 6.0 E. '19. 

Em quantas praias 
Não tenho eu visto revol

ver-se às ondas 
Como as contemplo aqui. 

Franc.l\fan. Os lUarLyr. 
L. 10, p. 3H . . 

Foi o mouro Jogo revol
vendo um molho de cha
Yes que lhe pendiam da 
cinta. Sousa, Hist. de S. 
Dom. P. 1. 8 1.1 .. 0 Ç. 6.o 
in princ, 

, Alguns formam-se jnncl.~menle por meio das indi
cadas desinencias e de preposições ; v. gr. 

DE FunAn, ou Jo subst. hura- Esbul'acar, ou Esfuracar. 
co, do latim fo-ramen, d'onde 
anLigameaLe se dizia fumco. 
Vid. Inedit. d'Alcob. T. 3.," 
p. 66. 

-GANNm. Esganniçar-se. -Tambem é 
verbo imitativo. 

-PEnDER. Esperdiçar. Man. Bern. Luz 
e Galor, p.139, col. 2.a 

-PICAR. Espicaçar. 



DE TREMER. 

-VALER . 

-VoAR . 

GENIO 

Estremecer. 

Prevalecer. 

Foi o Bispo cahi ndo na 
conta das sem razões que 
tinha feito aos frades , e 
entendendo que não· po
deria prevalecer contra 
elles. Sousa, Hist. de S. 
Dom. P. 1.a L. 3.° C. 12, 
p. 298. 

· Esvoaçar. 

Art. 6. o 

Dos Diminutivos. 

Os diminutivos formam-se em porluguez já de ou
tros verbos, e já de nomes que conlrahem desinencias 
alteradas das fórmas illo e ico, de que se compõem os 
proprios diminutivos na lingua latina. 

DE ADDOÇAR. 

-BEBER. 

-BICO ou PICAR· 

Addocicar. 

Mudando a voz o tom addo
G?·cando. 

Franc. Man. Fab. de La 
Font. L. 2.° Fab. 1õ. 

Beberricar. 

Debicar. 'i~ este verbo a fór
ma diminutiva não está na 
desinencia, mas na pre
posição de, que lra~ a idéa 
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DE CHORAR . 

- CaovER. 

__,CHUPAR. 

- CusPm, ou de CusPINDo. 

-DoRnnn . 

-EscoRRER.' 

- .EscOOCEAR. 

-Escl\EVBR· 

-FERVER. 

-LAGRYlllA· 

- · LAMDER. 

-.t\{OLLE. 

-NAMORAR. 

de diminuição '. como em 
seo logar mostraremos. 

Choramigar. 

Choviscar . n·aqui o substan
tivo verbal chovisco., que 
tambem é diminutivo. 

Chupitar.: 

Cuspinhar. 

Dormitar. 

Escorrepichar. 

Escoucinhar. 

Escoucinlta o rato. 
Franc. Man. Fab. de La: 

Font.L. 2.°Fab. 11. 

Escrevinhar. 

Fervilhar. 

Lagrymejar. 

Lambiscar. 

Mollinbar. 

Mollinhar, chover miu
do. Duarte Nunes, Ortl\. 
p. 333. 

Namoricar. 



33/í. GENIO 

J)E PELLAu (do lat. pcllo, is, ar- Belliscar. Em lat. -vell-ico, as, . 
l'ancar). é tambem diminutivo. 

- DEPENNAR. 

- SALTAllo 

- SouvEn. 

-TuEl\lEV.. 

/ 

Depennicar. 

Sallarinhar. 

Sorvilbar. (t. fam.) Em lat. 
sor·billo, as, é lambem sor
ver pouco e podeo, ou a 
miude. 

Tremelhicar. Franc. 1\fan. 
Versos, T. · 3. 0 p. 156, 
ediç. de 1802. 

Art. 7. 0 

Dos Negativos. 

Os negalivos formam-se em porluguez dos positi
vos e da preposição des, de que falaremos em se_o com
petente Iogar. - . Esta preposição nega ou destróe a acção 
dos verbos ; por exemplo : 

DE A'CTAR. DesatLar. 

-ConRIR. Descobrir. 

-COSER. Descoser. 

-DIZER. Desdizer. 

...,_ DonnAR, Desdobrar . 

-fAZER, Desfazer. 
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- lJUI'EDIR. Desimpedir. 

-1\'fERECEII. Desmerecer. 

-ÜnRIGAR. Desobrigar. 

-PRENDER. Desprender. 

-TORCER. Destorcer·. 

-UNIR. Desunir. 

- VENDAU. Desvendar. 

E assim outros muitos. 



• 336 GENIO 

CAPITULO UI. 

DA PROPRIEDADE. QUE A LINGUA TE!Il DE SE PRESTAR Á FOR~ 

MAÇÃO DE NOVOS VERBOS. 

A língua portugueza · presta-se com a maior faci li
dade á formação de novos verbos ; porque de um nome 
qualquer e de uma desinencia verbal adequada se póde 
quasi sempre formar um verbo que é a maior· parte das 
vezes mui significativo; - assim, de feitor se fez feitó
risar; \. gr. feitorisando a carga depimenta. Bar . Dec . 
3.a L. 2° C. 6. 0 p. 176: - de almotacé, almotaçar, que 
Heitor Pinto empregou com a maior elegancia no senti
do melaphorico, dizendo: alrlwtaçar tenções.-Imag. P. l. a 
Dial. Õ.° C. 2. 0 p. 162, co!. t.a-Do mesmo modo: 

Dn AçouTE se fez 

- AouA . 

- ÁLARDO. 

Acoutar. 
' 

Aguar. 

Não quiz a princeza 
aguar as festas e alegrias 
da victoria com seos re
querimentos, que já via 
serem · od iosos a todo ge
nero de gente. Sousa. Hist. 
de S. Dom. P. 2.a L. 5.0 

C. 2 .0 p. 3.í7 , co!. 2 .a 

Alardear. 

Naturalmente sam cai
nhos e tacanhos ; tudo é 
alardear , e por derradei
ro S(lm a mesma miseria. 



DE ALFAJ.\ . 

- ALFENA, 

-APODO • . 

- ÁPOSTOLO. 

- Al•I'ARA T() 
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Jorg. Ferr. Ulys. 1. o 6. a 

p. 80 e seg. 

A lfaiar-se. · 

Não lhe consentindo al
fa?:ar-se do alheio. J. Ferr. 
Eufr. Prol. 

Alfenar. Gil Vic. Obr. T. 2·.0 

p. 404. 

.Apodar. 

Apostolar. 

Os que andavam pré., 
gando pelo reino, como 
então se costumava (e 
chamavam a isto aposto
lar) levavam licença para 
lançar o habito aos que 
achaRsem dignos. Sousa, 
Hist. de S. Dom. P. l. a 
L. l~ o c. 12 , p. 423~ 
col. 2 . a 

A pparatar. 

Mandou logo o capitão 
para este recebimento ap
paratar a poppa da náo de 
ricas alcatifas. Fr. Gaspar 
de S. Bern. Itiner. C. 2. 0 

p. 23 . 
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DE AnoMA· 

GENIO 

Ãromar. 

Florecer de Corintho as 
oliveiras 

E abelhas de ALtica aro-
. mar Narbona. 

Franc. l\ian. Os Ma rlyr. 
L. 9.. o p. 307. 

- AnnEno (do Jat. barb. àre- Arredar ou Arredrar. 
,11'0). . 

-ATALAIA, 

-AZULEJO. 

- Drs1•o. 

-DtzAllRO. 

-BoNANÇA· 

- BuANno. 

Dramusiando c o ca
valleiro Selvage se arre
dmram por cobrar alen
to. Moraes, Paim. d'lngl. 
T.1. 0 P.1.a C. 3~, p. 262. 

ALalaiar. 

Azulejar. 

' O prégar ha de ser co-, 
mo quem semea, e não co
mo quem ladrilha, ou azu
leja. Vieir. Serm. T. 1. 0 

p. ~0. 
-

Bispar. lUan~ Bern. Estim. 
· Pract. p. 269. 

Bizarrear. J. Freire, Caslr. 
L. 2. 0 11. 0 20. · 

Abonançar. 

Brandear, i. é fraquear . 

Assim começaram a 
brcmdear alguns, e a pe-



-CAnrro. 

- CnAcoTA. 
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di r a Simão de Sousa que 
visto não estarem já com 
forças para segunda re
sistencia, désse ouvidos a 
algum- concerto. Sousa, 
Annaes de D. João 3. o 

P .1.• L. 4.° C. 16, p. 2Õ5. 

Accamar. 

Campear . 

Chacotear. 

- ciumi _(L da Asia) mcrca- j Chatinar. 
dor, negoc1autc. ~ 

- CHUFA . 

- .r.nusnu. 

- CoNTnA. 

- ConnA. 

Tenho tod1 a gente que 
ganha soldo n_a India, sem 
nenhuma ir á chatinm'. 
Couto, Dec. 4." L. 2. 0 

C. 10. 0
, p. 151~. 

Chufar. 

Sempre tu hasdc chuf'a·r. 
Gi l Vi c. Obr. T. 2. o p. 32. 

Chusmar. ProYer de ebus-
ma. 

In csla armada hem 
cltasmada. Bar. Dec . 4.a 
J.J ' 1 o . o' c . 2 . o p. 6 l o . 

. l~ncontrar . 

Cordear. Luc. T. 4.0 1.10, 
C ú)O· 3!i6 . .... 'P· I· • 
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DEDu. 

- ENCALÇO. 

- ENXA.ME . 

- EPITOME. 

- EscunELLA . 

- Escuno. 

- Esunno. 

-EsMOLA. 

- EsPonruu. . 

-EsTEIO. 

GENIO 

Addiar. 

Encalçar, de que depois, por 
transposição de letlras se 
fez alcançar. 

Nunca os poderom fi
lhar , comoquerque per 
vezes os encalçassem . Azu-= 
rara, Chron. do Desc. e 
Conq. de Guiné, C. 75 , 
p 357 . 

Enxamear. 

Epitomar. 

Escudellar. 

No escudellar verás quem 
te quer bem , on mal. Prov. 
ant. 

Escndar. 

Esmerar. 

E~molar. 

Bom é orar, mas me
lhor é esmola1·. Arraes, 
Dia!. 6. o C. 4. o fol. 208. 

I 

Esportular. 

Esteiar, ou Estear, segurar, 
suster; it. fig. parar a chu
va ; v. gr . estear o tempo ; 



DE EsTo~AGO . 

- EsTREA . 

-ESTREPE 

- Fon.io. 
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i é. suster-se que não cho
Yél. 

Parece-nos que esteiar 
ou estear se diriva de es
·teio e não de e$tío ; por 
quan Lo, no mesmo senti
do , dizemos: segurar o 
tempo ; estar o tempo se
guro, quando promelte não 
chover; por tanto, em es
tea?· temos a mesma idét~, 
c é pela fórma da idéa que 
sempre nos decidimos so
bre pontos de elymologia . 

Eslomagar-se. 

. Estrear. 

Estrepar. 

O jáo guia ~que os té li 
trouxera era estrepado. 
Bar. Dec. :~.a L. 3. o C. 2. 0 

p. 2õ5. 

Afforoar. Buscar á maneira 
de forão ; i. é penetran
do, introduzindo-se. · 

~1 ão que regela o sangue 
afforoando 

O co.ração entre a camisa 
e a ·carne. 

Franc. Man. Ober. C. 3.0 

p. 70. 
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Dn FuooA. 

GENTO 

Frngoar. 

Os mestres das burlas Yis
tas 

Lá estão bem fmgoados. 
Gil Vic .. Obr.T. 1. 0 p. 238. 

- GABRAMA (vocahulo ara bico t G 
que significa LrihuLo , finla .) { arraruar. 

- GnmroA . 

-HASTRA. 

·-HORTA. 

-JNVRNTO. 

Como genle poderosa e 
que se atrevia a viver fó
ra da obcdiencia dos reis 
de Fez, não sómente não 
eram gaTramados, mas cl
les garramavam c rouba
vam os seos.visinhos. Sou
sa. Ann. de D. João 3. 0 

P. f.U L. 1.° C.16, p. 65. 

Andan garmma.ndo e 
cobrando suas dividas. lei. 
ibid. P. 1." L. f:S.° C. 4. 0 

p. 29 1. 

Engrimponnr-se. 

Não se enforque odes
prezado , nem o prezado 
se engrimpone . D. Franc. 
Man. Apol, Dia!. p. 3~ .. 

lia lear. 

Horta r. 

lnvcnlar. 

:sua companhia dcl!a 



Dn LicllNÇA. 

- M.HICIA. -

- rtf.\RISCO. 

- MATRJnloNro. 

- MONARCIIIA· 

- Monnoaro. 
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era para nós muito peri
gosa, por causa do vinho 
que leva vamos e davamos 
ao sobrinho do marido ; 
porque se ella o vinha a 
inventar sem falta havia
mos de perigar. Pant. de 
Aveiro. ILiner. C. 85 , 
foi. 304. 

Licencear. 

Madracear. 

Maliciar. Man. Bern . Est. 
Pract. p. 240. 

Mariscar. 

Tomaram duas negras 
que andavam maráscando. 
Bar, Dec, 1.3 L. 1.° C. 14, 
p. 121. 

Matrimoniar. 

Monarchiar. 

Tirado de casa de um 
villão lavrador donde se 
criou, vem cá em quatro 
dias monarcMar. Couto, 
Sold. Prat. Dial. t. o P.t.a 
p. 31. 

1\'Iordomear. 

Essa fazenda que feito-



DE PARALYTICO •. 

- PATJDULO. 

-PETARDO. 

C ENIO 

risa e mM·domea é toda de 
Deos. Sousa, Vid. do Al'
ceb. T. 1. 0 L. 2 .° C. 2. 0 

p. 183. 

Paralyticar. 

Parecia coisa impossi-
/ vel ao juizo de muitos tal 

sorte de infermidude, que 
de meias paralyticasse a 
língua e a memoria. Sou
sa. Hist. de s·. Dom. P. 2. a 
Lt L° C. 19, ,P· 322 p 

col. 1.a 

Patibular. Pôr no palibulo. 

Estes homens que. nos 
patibulamm . .. Lê-se 'num 
cscripto moderno. 

E' verbo cheio de ener
gias e que nos parece de
\ 'cr n pproveitar-se. 

Petardar. Derrubar com pe
tardo. 

E' eseusado querer pe
tardar uma porta diante 
da qual ha fosso . Alpoim, 
Exam. de Bomb. p. 267. 

Pompear. 
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- PRiVII.1lG l: 9 . 

·-PROA . 

Espraiar. 

Antonio ele Brito, ha
·vidn a cartn, achou ser 
de leltra castelhaM, c da
da por castd hanos em no
lnc ·{]e cl rei de Castella .. : 
tam pomposa e copiosa em 
palavras , como esta na
Dão costuma em sua es-
ériptum , principalmente 
em coisas d'esta qualida
:flo em que ella espraia 
mui to. Bar. Dec . 3.a L. B.'' 
c. 7.0 p. 6-07 .. 

Um' ora pelo campo a -ris
ta espraio. 

Fern . A.lv. do Or. t us .. 
Transf. L. 2. 0 f. 15[} . 

·Proar e Approar. 

Eran1 nwy grandes Y:l'

gas na costa , as q uaes 
.nunca der"am lu ga r que a 
.fus la podessc prooal' em 
!erra. Azura ra, -Chron. de; 
Dose. · c Conq. de Guin ~ 
c. 71. p. 337 . 

- PnoLFAÇA. {uepfol·e c faça, Prolfaçar .. 
i. é haja prole, on dcscendcn-
·cia. Especie de comprimento 

• '(1ue antigamente se fa'lia ao.s 
novos desposados . .)_ 

• 
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-REGO. 

DE RELOGIO . 

- RRMOQUJl . 

- 8,\MDENITO . 

-SARAIVA. 

-SARGENTO. 

- SEGREDO, 

GENIO 

Arregoar. Abrir em regos . 

Com leite as engordam 
tanto que o coiro d'ellas 
arregoa, como fazem os 
figos. Azurara, Chron. do 
Desc. e Conq . de Gu iné. 
C. 79, p. 377. 

Relojar. Trabalhar o relo
gio marcando as horas. 

Depois que com ruim 
satisfacão dos moradores 
e pl~io1~ grado dos passa..:
geiros não relojava coisa 
com coisa, resolvi-me a · 
parar. D. Fran. Man.Apol. 
Dial. p. t 1. 

Hemocar. 

E o remate d'esta pra
cLica foi remoca1•-me o 
pouco castigo que pores
las coisas se dera aos cul
pados. Fern. Mend. Per
cgr . T. 1.° C. 22, p. 81. 

Sambenitar. Arraes, Dial.7.0 

' C.19,fol.'270. 

Saraivar. 

Sargentear. 

- . Segredar. 



Dll TEBniO. 

- TOPETE · 

- ToXIcO. 

-TnACTO· 

-TROPEL. 
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Allermar. 

E chegou-se o lempo do 
dilo Concilio, que o dito 
Papa Clemente v atermou 
aos R ex e Principes Chris
'tãos pera determinação da 
Ordem do Templo, e de 
suas cousas. Pin. Chron . 
de D. Diniz, p. 17. 

Este verbo é vulgar nas 
ilhas dos Açores , onde 
mui la vez ouvimos : ((Fal
tei por que rrão me atter
maram as horas. n 

To pelar. 

Fabriquemos uma cida
de e uma torre, cuja al
tura chegue ao ceo, e cu
jas ameias vam topétar 
com as estrellas. Vieir. 
Serm. T. 7.0_ p. 113 , 
col. 2.a 

Toxicar. Arraes, Dial. 1.0 

C. 3.0 foi. õ v. 

Tractear . 

ALLropelar. 

Não corre mais der)l~es
sa o pastor á nova do lo-
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ho que llle saHeotr o etrr:... 
r ai, cfo que elle apertou O· 

passo e attropeZou as le-· · 
guas . Sousa, Víd. do Are,. 
T.1. 0 L .. 3,.°C~ 10, p_q.37. 

Velhaquear. 

Os paes não querem q·ue· 
andem de continue} 

Os filhos velli:aqueando' .. 
Leonel da Costa Tracl. das 

Com .. de Ter .. Heaut.L(lo 
2.a v. 68. 

Visinhar. 

Quem com má~ visinhO> 
hadevisinliar·,com um olho• 
l1ade dormir e com ou.LrÕ, 
vigiar. Prov. 

Victualhar. 

Avolumar. 

Resgatava (as prezas) 
a preço de meticaes d'ou
ro por não avolumar a náo 
eom outra fazenda .. Bar. 
Dec. t.n L. 7. 0 c.· L 0 

p. 113. 

Avultar. .: 

Xaquear ~ 



DEXó. 

DA LINGUA .PORTUGUEZA. 

Xaquear os vassallos da 
Rei. Couto, Sold. Pract. 
Diàl. 1.0 P. 1.a p. 32. 

Enxotar. 

Fli\1 DO PRli\IEIRO VOLUME. 
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ERRATA. 

Erros. 

chegm· até á coisa 
BisA' vô 
AGRIOJ\1 

AUquis, morsus, 
. Is quia fort.is erat, ct 
Ferrea dictus habere 
Bmchia , nam vali
dus vires animum
que gereba t. 

O latim correspon
dente; 
Uno modio de paon 
baixo 
baixa, 
Mitalyne; 
tol}.lados do nomim:
tivg, ele. 
cerrar os olhos á luz 
oda verdade 
saraceno de Saraca ; 

' (3) 
determinar-mos, 
arbiteraria 
queu ão 
quebva1·-lhe o caroço 
desinencia alus, muda
da em ado, 
sed ea prmscrtirn, que . 
circa urbium mrenia cir
cumducitur .. . 
sumidade, 
Que mco gado tam 

erreú·o 7 

Emendas. 

chegar até à coúa 
BIS,\VÔ 

AGUIO~l 

Aliqw:s 11w1·sus, 
Is quia fortis erat, et 

Ferrea dictns ha
bere 

Bmchia, nam validus 
vires animumque 
gerebat. 

O latiru correspon
dente diz: 
Uno rnod1:o Lle pam 
baxo 
baxa, 
}/itylene; 
tomnelos do nomina
tiYo . 
cerrar os olhos á luz 
da verdade 
saraceno de Saraca 
(3); 
determinarmos, 
arbitraria 
que não 
quebrct1'-lhe o caroço 
desinenciaatus, mudatlà 
em ato, · 
s~d ea prrescrlim , qure 
c1rca urbium moonia cir
curnducitur ... 
summidude, 
Que meo gado. é Lam 

errm·ro, 
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167 nota 
·. 181 

182 nota 
183 

Erros. 

formado do caput, 

marido (1); 

Toda m'orà eu arrebato 
Até aos fins do seculo 
xv, 

184 CuLçon, 
197 nota Verdadeiramente 
199 desbasto on 
209 Olha-me aqueZle as-

sobiar. 
222 Chamam-se vento as-

somado 
262 Catenis vincere. 
2 71 nota infiãitívi, 
276 nota 1,• Vossii, J~at: GrarLmat. 
29t encoatra 
3-26 Esbombardea, accen-

dc e desbarata. 

Emendas. 

formado de caput, 

marido (2); 
A nota relativa a 

est.a chamada deve 
ter o algarismo (2). 
Toda m'ora eu arrebento 
Até os fins-do seculo 
XV, 
DOLÇOR, 

(1 ) Verdadeiramente 
desbastou o 
Olhae-me aquelle as-

sobiar. 
Chamam-me vento 

assomado 
CaLenis vincire. 
ínfínitiví, 
Vossii Lo,t. Grammat. 
encontra 
Esbombardea, accen-

de e desba r a La 
Cam. Lus. C. 1. o 

,_ E. !)0. 
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