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TITULO I. 

DA PRBPOSIÇÃO. 

CAPITULO UNICO. 

Sam as preposições de que em portuguez nos ser
vimos essencialmente latinas em sua origem e fórma.
Não é isto, porém, o que 'n el\as consideramos d.e mais 

. notavel. - As propriedades que lhe sam inherentes e que 
produzindo pasmosa variedade nas relações dos nomes e 
maravilhoso cambiante na accepção dos Yerbos assigna
lam principalmente o genio da língua, constituem, por 
certo, o grande characteristico que a distingue, e de que, 
com accurado estudo, nos devemos occupar. 

Não cluvidâmos de que a muitos de nossos leitores 
pareça enfadonho e, talvez, pouco importante este obje
cto. -Foi, todavia, uma das partes da presente obra 
que mais escrupulosamente elaborá.mos c de cuja utili-
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dadc mais estamos cot1Vtlncidos.- Além de der ermos ás 
preppsições todas as phrascs c clegancias da Jinga n, é, 
aliás, -de ignorar-se o conYenienle emprego das mesmas 
que · procêde o Yermos frequenlernenle errar a genuin1 
linguagem, que, por tal causa, de dia em dia se Yae de
teriorando. 

Os exemplos que appresenlàmos, extrabidos Lodos de 
AA. classicos c bcnemcritos da língua, serrem de ensi
nar a escreYer com pureza e- sem os solecismos c outros · 
enos de syntaxe, qüe se notam em muitas obras da mo
derna lit!eratu ra, as quaes foram' por certo, estimaveis ede
nram ler jus á posteridade, se scos auctorcs as houves
sem escripto em boa e corrccta 1ingungem. (1) 

Cumpre-nos aqui combater e destruir um erro que 
anda i nlroduzido pelos grammaticos da língua la·Lina: 
qual é o pretenderem que o accusath'o e o ablativo de
notam : aquelle logar pm·a onde e por onde; c este, 
tempo desde que, mat-e ria, modo, instrumento, c te. -
Nada d 'isto é assim: não significnm, nem podem signi
ficar nenhuma das referidas coisas.- Sam casos de pre
posições : c estas, que sempre se presuppõem quando 
se acham occultas. snm as que tem a propriedade de in
uicat· não só aquellas. senão outras muitas idéas, como · 
em seguida faremos·ve r. 

Art. 1. 0 

A, AD. 

. A preposi·ção porlugueza a provêm da latina ad, 
cuja fórma orig i n~l conscna em composição com mui-

(1) Diz Doileau: 
Sans la langue, cn un mot, l'auteur le plm: divin 
Est tonjourst quoi qu'il fassc, u n méchant écrivain. 

Art. Poet. Chaot t.c~ 
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tos verbos e nomes. Significa- movimento cli,rigido a 
mn termo, como o da sclla nrremessada ao al \'O ; idéa 
que dá a de- afastamento e distancia em referencia . ao 
ponto de partida ; e esta a de- extensão e grandeza de 
que se deduz a de- augmento e intensidade . -A mes
ma idéa de extensão e grandeza denota a de- medida, 
da qual, por lhe ser correspondente e proporcional, Ee 
tira a de-:- preço e valor.- A ü.léa de movimento traz 
a de- acto e ten~po seguido, duraçãoJS continuação, e re
petição, - da qual vem a de-- tempo em, ,que; durante 
o qttal. -A idéa de movimento dirigido a um termo in
dica naturalmente a de- di1·ecção,- c esta a de-· lô
gar para onde.- Da idéa de direcçâo se deprehende 
La.mbem a de - 1'e{erencia, tocante, relativo, ácerca; 
qitanto.- A mesma idéa de dirccção lraz a de- desti
nação, pa·ra, afim;- bem como a de- posição fron
teira, defronte, deante, á vista, e e3La a de- contrarie
dade, em opposição, contra.- Da idéa de movimento 
dirigido a um lermo se deduz lambem a Je- limitação, 
até- da qual se tira a de- adjuncção, juncto, p1·oximo. 
- A idéa de juncto, proximo, dá a de -lagar onde.
Da idéa de adjuncção proYém a de- união, companhia, 
simultaneidade,- de que se tira a de- segundo,- e 
- confm·me- Finalmente, a idéa d·c movimento. qual
quer que seja, ofl'erece a de-modo, (t) -c esta a de 
-meio- que se acha sempre ligada á de- instru
m.e'IJto.-

.Movimento di1··igido a ~ml. 
terrno. 

Altirou ellc acinte com uma pedra a um gallo. Pant. 
d'Avei!'. lliner. C. 60, foi. 23i v. 

(1) Julgâmos ll!esmo que modus vem de motus.- !\lodo 6 
uma especie de movimento. -E' tambem a fórma que ticou resul"' 
tando de um cedo movimento, ou ünputso dado. 
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Um etíope ousado se anemessa 
A elle. 

Cam . Lus. C. 5. 0 E. 32 . 

E em latim: 

Ergo ad patrem clecu r ri t. 
Phred. L. 3. o Fab. 8. 

Logo d'alli correu, ou se dirigiu a &eo pae . 

Em composição com os verbos e nomes, temos: 

Aboccar, accommeller, arrcmetter, appedrejar, alli
rar, affiuir, aventar, assaltar, arremessar, accorrer (1), 
accommcltimcnto, accorro (2), assalto, arremesso, arre
metlida, affiuenci~.: 

E incluindo no movimento dirigido a um termo a 
tendencia, propensão, inclinação e imitação : 

Affidalgado, achinado (3), amouriscado (4), ajava
do (õ), affanchonado ( 6), a ppanalhado, affrancezado, 
allildroado, amulhercngado, aYelfi.entado, ele. 

(1) Accorrer, do lat. accurre'l'e, é propriamente correr diri
gindo-se a algnem; d1onde a idéa de auxiliar, soccorrer, v. gr. 

Furtú he quando ho homem pode acorrer ao myngado en na 
sua minga, e na sua necessidade, e nom lhe acor1·e. Inedit. d' Al
cob. T. 1.• p. 164. 

(2) Volverão as costas, que nom tem esperança doutro acor
ro, c assy nos ajudaremos delles. Chron. do Condest. C. 12, 
p. 40. . . . 

(3) Affirmam alguns serem mUltas destas gentes achinàdas, 
que é terem os olhos pequenos e narizes esmagados e n>stos lar
gos. Fr. Gaspar da Cruz, Tract. da China, C. 2.• p. 20. 

(á) Perguntando-me em portuguez amou1·iscado se me ía razer 
mouro. Pant. d' Aveir. Itiner. c. 42, rol. 142. 

(5) Onde ha muitos naturaes baços e ajavados, que dizem 
procederem delles. Couto, Dec. 4.• L. 3.• C. 1.• p. t69. 

(6) Por não ter Yerdade em nenhuma coisa, e por ser por 
natureza afanchonado e inimicissimo de mulheres. Fero. Mend. 
Peregr. C. 155, p. 321. -
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Afastamento e distancia .. 

Apparecendo Fernão Peres a Liro delle mandaram
lhe os mouros que tirasse. Bar. Dec. 2.3 L. 9.° C. 1.0 

p. 329. 
Anoitecendo aqui ao outro dia amanhecem dahi a 

dez e quinze legua!;). ld. Dec. ~ .. a L. 6.° C. 2.0 p. 14. 
Dalli a tres jornadas chegamos a uma província de 

gentios . Couto, Dec. 5.8 L. 8.° Cap H, p. 255. 

E em latim: 

Ad decem annos. Cic . D'aqui a dez annos. 

Quando esta preposição denota distancía póde algu
mas Yezcs elegantemente supprimir-se ; v. gr. 

Tres dias de jornada de Hispahan fica um alto 
monte chamado Abecoura. God. Rol. C. I 3, p. 91. 

Legou e meia de Papho para a parte do norte nos 
levaram um dia a ver um pequeno templo. Panl. d'Aveir. 
ltincr. C. 10, foi. 3~. 

Cinco passos adeanle para a parte do norle está 
signalado o logar. ld. ibid. C. 3G foi. til 4,. 

Extensão e g1'andeza. 

Applanar, allongar, allastrar, avistar, arrotear, 
abastecer, accampar , addinheirado, affortunado, aiTazen
dado , affnmado, apparcelado, appolvilhado, assoalha
do, a\lauxiado, arruamento , allongamento, abarraca
mento, etc. 
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Augmento e 1'ntensidade. 

Ahrazar, affogucar, aífcrvorar, acconccar, affcr
Yenlar, appaYorár, assanhar, arl'aigar, allroar , azoi
nar (1), abrazado, affadigado, alfuriado (2), annojado, 
allesado, altorruentado, abrazamenlo, assonjo (3), etc. 

Jledida. 

No tempo da bonança uam-vos comprimentos ás 
arrobas, e no tempo da adversidade nem ainda ás onças 
vos querem dar as obras. lleitor Pinto, Imng. P. 1.a 
Dial. &..° C. 7. 0 p. 150, col. 1."' 

A dividiram entre si ás hraças. Souzn, Viu. uo 
Are. T. 2.0 L. 6.° C. Õ. 0 p. :~32. 

Foi a partilha qnasi a os palmos. lbid. 

P1·eço e valor. 

Comprando-lhe o refresco que traziam lh'o mandou 

(1) Do latim adso1 ll?'e ou assonat·c, composto do nome sonus, 
som, esti·ondo, preposição ad denotando intensidade, c dcsincncia 
infinitiva are. 

(2) Assi se armam contra afudados algozes. Arraes, Dial. 5. 0 

c. 18, roL 196 v. 
(3) A.ssonjo , ou Assonio, {de sonus, som, e prcp. acl denotan

do {ot·ça, intensillade). obsol. Catadupa, ou queda Je um rio que 
com horrível cstrondn se precipLta. 

<< Alli onde se despenba, (o Guadiana} se chama o .Assonjv, por 
o grande roído c estrondo que a agua faz, caindo de logar tam es
treito e tnm alto que dahi ao pego sam dcsasseis bra~as. )) DuarL 
Nunes, Dcscrip. de J>ort. c. 13, p. 74. 
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pagar a como clles quizeram. Fern. 1\tend. Peregr. T. t .0 

C 4'1, p. HíO . 
Quanto aos direitos delrei elle era muito contente 

de o pnga r, porém não a trinta por cento como elles pe
di am, mas que a dez, como nas outras terras se paga
Yam. Id . ibicl. C. 49, ·p. i86. 

Acto e tempo seg~'ido, 
d'ttração, cont'imwção e re
petição. 

Parece que se poz a natureza a. criar, on a pin
tar por passatempo um grande castc.Jlo roqueiro. Souza, 
Vid. do Are. T. 1. 0 L. 2.° C. 33, p. 3Gt e scg. 

Andam a gm1har por toda a Pcrsia le\'amlo as mer
cadorias de umas cidades para outras. Tenr. ltiner. C. 
3." p. i 2. 

Ladrões que por alli andam a roubar. llar. Dec. 3.~ 
L. 5.0 c. 6. 0 p. 59(). 

Nos pozemos a chorar 6 borda do rio. Fern. 1\Iend. 
Peregr. T. 1.° C. 37, p. 133. · 

Em comrosiçào com os ,·erbos e nomes, lemos: 

Affusilar, aliei toar, amammen lar, apporfinr, a,·jyen
lar, amanhecer , annoitcccr, appascenlar, assct'Car, aque
cer, arrefecer, a ppaniguado, acconliado, ayi vcn lado, 
assoldadado , a<.ld oenlado, etc. 

Tempo em que, durante 
o qwtl . 

De san l3 Monica se lê que á hora da morte lançou 
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hua grande benção a seu filho Agostinho . Arraes, Dial. 
7." C. 28, foi. 288 v. 

A o dia seguinte em amanhecendo, feito o signal 
com a trombeta, começamos a caminhar. Pant. d'Aveir., 
ltiner. C. 82, foi. 295 v. 

A o pôr do sol chegámos a umas lendas de ara
bios. God. Rel. C. 9. 0 p. H7. 

Nos partimos ás dez horas para um aduar que es
tava em o deserto. Tenr. Itiner. C. 62, p. 121. 

Esta festa era a os quatorze dias do primeiro mez. 
Inedit. d'Alcob. T. 2. 0 p. 167. 

Padeceu a Senhora ao pé da c.ruz á morte do filho . 
Vieira, Serm. P. 6. 0 p. 276, e seg. 

Levantando-se de madrugada a o primeiro romper 
- -~ · a da luz. ltiid. p. 469 col. 2. 

Accende a fragoa o ferreiro 
A o tempo que o gallo canta . 

Sá de 1\'lir. Cart. 2. a 

E em latim: 

Opino r esse in lege quam ad di em prose ri ptioncs, ven
tioucsque fiant; nimirum ad Kalendas .J~nias. Cicer. pro 
Hoc. Am. lJ4. -I. é Julgo estar tleterminado que as 
confiscações e vendas se façam 'n um dia certo, conYé.m 
a saber no primeiro de junho. 

Quando esta preposição donota tempo em que pódc 
algumas vezes deixar-se elegantemente occulta; v. gr. 

Pouco mais de horas de ,,espera chegámos ao logar. 
Pant. d'Aveir. ltiner. C. 82, foi. 298. v. 

Direcção. 

Comecou andar ás voltas a o mar e á terra. Bar. 
Dec. 2.a. L~ 7.° C. 7. 0 p. 228. 
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Outro reino jaz a sul deste. ld. Deç. 3.11 L. 2.° C. 
- 1.0 p. 117. 

Como homem soberbo e confiado anda,,a a uma e a 
outra mão escaramuçando. ld. Dec. 5.a L. 8.° C. 7.0 

p. 218. 
Desta villa nos partimos com o rosto a o occidente: 

Tenr. 1tiner. C. 25, in princ. 
A agua que se bebe naquella cidade é de uma fonte 

que fica da outra banda do rio, na ponta que faz a o 
. mar a ilha de Salsete. God. Rel. C. 2. 0 in fine. 

E em latim: _ 

Ubi ad DianéD veneris, i to ad dextram. Ter. Adelph . 
4. ~ . . v. 44. - Quando chegares ao tem~lo de Diana, 
tóma á direita . . 

Em composição temos : 

A pponlar, approar, arredar, altrasar, -affundar, aba
xar, arrear, atlrahir, amarado , attcrrado, approado , at
lento , attracção , etc. 

Lo gar para onde. 

Nas pazes que tinham assentadas se continha que 
lu~o o escravo, ou devedor, que fugisse de reino a 
remo, se restituísse. Dar. Dec. t~-.aL. 7.° C. 7. 0 p. 217 . 

Dabi a lres ou quatro dias a mais da gente se tor
nou a suas casas. Id. ibid. L. 8.° C. 6.0 p. 369. 

O:fiereceu-se a escrever logo a Roma. Souza, Vid. 
do Are. T. 1.0 L. 3.° C. 2. 0 p. 389. 

Não bem tinha D. João de Castro soltado da mão 
a penna com que escreveu a o reino, quando tomou a 
espada. J. Freire, Castr . L. ã, _o n. 0 60. . 
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E om latim: 

Et fugit ad saliccs. 
Virg. Ecl. 3. v. 65. 

I. 6 Fugiu para os salgLieiros. 

Em composição t~mos : 

Appellar, adduzit·, avoçar, apprescntar, assumir, 
adventício, advcna (t), appcllação, apprescnlação, etc. 

Re{erencia, tocante, re
lativo, á cêrca, quanto. 

Se fizeram damno na terra, foi em dcfensão de suas 
fazendas, e satisfação da injuria que lhes foi feita: eoisa 
natural a os brutos, quanto mais a os homens. Bar. DeC· 
t,a L. 7:° C. 1.0 p. 80 e scg. 

A gente desta província Cantão, onde ellc esteve,, 
em rcspailo da outra que viYe mais visinha ao norte, 0 

. como a gente de Africa a os allemãcs. Id. Dec. 3.a L· 
2.° C. 7. 0 p. 197-. 

Dizem elles que é isto obra de -proximidaue ma o· 
dada por Deos e muito acceila a ellc. Fern. Mend. PoJ 
regr. T. 2.° C. 112, p. 107. 

Não diz que ' 'enceu, senão que se vingou, porq_ue 
a ' 'ictoria responde á gucua; c a vingança á inj unD· 
Vieira, Scrm. 'f. G.0 p. 120, col. 1. • c 2 . a 

Infiel a os homens, traidora a sua profissão, c adulJ 
!era a o mesmo Dcos. ld. ib1d. p. 3GO, col. 2.a 

Oh fortuna sempre inveJosa a os -varões fortes I Id· 
ibid. p. 404. 

Em tudo cgual a si mcsm.o. lu. ibid. T. 7.o P· 
229, col. 1.a 

(1) Arrais, ·Dill.l. 3.° C. 19, fQJ, 106 v. 
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A os prophc\.as tam presentes 5am as coisas <1usen
tcs e distantes como ns futuras. ld. ibid. p. 280, col. 2.:!. 

Aslião morrera a o mundo pelo inopinado succcsso 
da sua conYersão. l\ian . Bern. Nov. Flor. T. 3.0 p. 112. 

Foi comparado a jumentos insipientes, e a elles se
melhante . lleitor Pinto, lmag. P. 2.a Dial. ~ .° C. 11. 0 

p. 5~ O, col. i. a 

E em lalirn: 

Rem qu ::cris 11rmclaram juventuti ad discendum , 
nec mihi diffic!lem ad prodoccndum. Cic. pro. Sext. ~á, . 
-Pretendes uma coisa exccllcnte para a mocidade rela
tivo a o apprender, e que não me é difficil quanto a o 
ensinar. 

Destinação, para, a. fim .. 

Uma aguia em quanto os filhos sam pequeninos e 
não estão ainda Yestidos de todas suas plumas não os 
deixa subir do ninho c Yoar ao ar aberto; mas depois 
de bem empennados os lança fóra do ninhg a voar. Hei
tor Pinto, Serm. da Asc. p. '2U·, col. 1.a 

No qual mosteiro a louvo r do Senhor Deos moram 
agora os nossos frades. Pant. d' A Yeir. ltiner. C. 51,. 
fol. 205. 

NaYegámos cinco mil leguas só a buscar este dia . 
J. Freire, Castr. L. ':l-. 0 n.0 33. 

A fins lam desordenados 
Que rcmedios se olferecem? 

Sá de Mir. Cart. 5.a 

E em latim: 

Ad Tcmplum , l\Ionumcntumquc pccuniam dccrcm..-
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re. Cic. ad Qu. Fral. L. 1. ep. 1. - Decretaram dinhci~ 
ro para o templo e pará o monumento. 

Hoc ad albicandam cutem ulunlur. Plin. L. 20 , 
C. 3. =Usam d'isto para branquear a pe1le. 

Em composicAo com varios verbos e nomes, temos: 

Apparelhar, appromptar, apperccber, app~relha
do (1), appartlho, appercebiment.o, etc. 

Pcosição fronteira, defronte, 
deante, á vistá. 

Não fazia ·vida com sua mulher, c estava em mao 
estado com outra a olhos e face do mundo. Sousa. Vid. 
do Are. T. t.o L. 3.° C. 9. 0 p. 431. 

Salvaram o porto com grande festa e estrondo de 
artilheria, a que os mouros da terra não tinham pa
ciencia. Fern. Mendes, Peregr. T. 1° C. 3:;, p. 127. 

Fazendo prezas e' tolhendo o commercio á vista de 
seos olhos. J. Freire, Castr. L. t.o n. 0 61. 

Quarenta dias havia que o gigante aposlata, arma
do, arrogante e senhor do campo sem resistencia, af
frontava o exercito do -povo de Deos, não ausente, senão 
de cara a cara. Vieira, Serm. T . 9. 0 p. ·4.-23 , col. f.:l 

E em latim: 

Ad judicem dicere. Cic . -Falar, ou expô r ante o 
juiz. 

(1) A. quem servis e a quem amaes? .. Se é a Deos, esperae 
nelle, que elle vos espera com a gloria apparelhada. Vieira, Serrn· 
T. 7.o p. 166, co!. 2.a 

Eis-me aqui tens apparelhado para todos os tormentos. Man· 
Bern. Estim. Pract. p. 81. _ · 
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Cvnttàrieclade, em opposição ) 
contra. 

Porém de poucos annos acá fez elrei guerra a os · 
povos llremmás. Bar. Dec. 3.a L. 3.° C. 4.0 p. 276. 

Como aquellc celebrado dos romanos ·Marco l\ian
lio, a quem deram o sobrenome tle Capitolino, por de:
fender o Capitolio a francczes. Couto, J:ec. õ.a L. Jl .. b 

C. 2.\) p. 3 UL 
Accommettidos por outro exercito., oilenla em Jo

rumenha defenceram a dez assaltos a Praca e mais as 
vidas. Vieira, Serm. T. 7. 0 p. 477, coL (:.. 

E em latim: 

Mirari licet, qure sint anirnadYcrsa á 1\fedicis her-; 
lJarum genera, qure radicum a.d morsu~ bestian1m; ad 
oculorum m01·bos, ad vulnera. Cic. L de Dh•, - Convém 
admirar que qualidades de henas e de raizes tenham 
sido notadas pelos medicas cont~·a as mordeduras das fe
ras, contra as molesLias d'olhos, c contra as fcridae . 

Em composição, lemos : 

AdYersar, affrontar, aggredir, assallàr, a<hersa
rio, adYerso, adYcrsão, aversamet1Lo, adversidade, afo; 
fronta, etc. 

L imitação, até. 

A náo ·ía a olhos \'istos rod:n1do para terra ~ se 
fazer em pedaços. God. Rel. C. 9. o p. 62. 

Esperei a que acabassem o re~pon!so. ~1-un . Bern; 
Estimul. Pract. p. 2.a 

VOL. 11, 
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Estas duas montanhas, adversarias 
De mais conversaç.ão , por si mostravam, 
Que, des que Adão peccou, a os nossos annos, 
Não as romperam nunca pés humanos. 

Cam. Lus. C. 4.. o E. 70. 

E em latim: 

Scythre ad Tanaim atlinent. Curt. G. -Os Scvlhas 
·chegam até o Tanais. . 

Sophocles ad ~ummam senectutem Ttagmdias fcciL. 
Cic .. de Senect. 7.- Sophocles compoz Lrageuias até a 
ultima velhice. 

Faciamus nobis civitatem ct Lurrim, cujus culmcn 
pert ingat ad ccelum. Gen~ C. J 1, v. 4.- Façamos pa~ 
ra nós uma cidade e uma torre cujo cume chegue até 
o ceo. · 

Em composição temos : 

Abordar, (éhegar até a borda) arribar, accabar, 
aU.ingir, atlcmpar, atlcrmar, arribaç.ão, aecabamcnto, 
etc. 

AdJuncção., juncto, p1·ox imo. 

A' porta de cada casa está plantada uma anorc 
que te.m todo o anuo folha. Bar. Dec. 3.a. L. '2.° C. 7.0 

p. 203. 
Faziam resgate de ouro á borda da agua. ld. ibid. 

L. 3.° C. 3. 0 p. 269. 
Fazendo guerra ao somno e aos olhos com a agua 

que sempre tinha á cabeceira. Souza, Vid. do Are. T. 1.
0 

L. 1.'° C. 2 7, p. I 71. . 
·Foi a dor em mim t.am excessiva que de todo est1~ 

ve á morte. Feru. Mendes. Pcregr. T. 1. o C. 24, p, g8. 
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Com lres zargunchaclas e uma pedrada na cabeça, 
de que estl\·e á morte por trcs ou quatro vezes. ld. ibid. 
C. 38, p. f39. 

Assentando-se comnosco o abbade á , mesa. Paul. 
d'Aveir. lliner. C. 61, fol. 233 v. 

Huma11a fera ... 
Que me criou aos peitos da esperança. 

Cam. Canç. 10. 

E em latim: 

Habere hortos ad Tiberim. Cie . pro Cm\.- Ter 
quintas juncto ao Tib_re. 

Em composição temos:. 

Abrochar, (unir prender com broche), abicar ( I), 
aífi.Yelar, afferrolhar, accoslar, a bar bar (2), arrebanhar, 
aggregar, aggrilhoar, alligar (3), accrcscentar, annexar, 
associar, oppôr, annotar, abarbado, altrelado, appenso, 
accorren lado, aujacente, ad~lricto, aj oujado , adj une' o, 
asido ( 4 ). apponloado , atten·o, assessor , arrimo, adver
hio, al\iança, accumulação, ele. 

(1) Foram queimadas quatro centas embarcações que neste 
tempo estavam abicadas em terra. Fern. Mendes. Peregr. T. 3.• 
C.178, p.7o. . 

(2) Pôr a barba junclo; unir, chegar: 
. Assentou Jorge de Albuquerque mudar o preposito que tra· 

zta, que era ir com os navios a cima té abarbar na ponte. Bar. 
Dec. 3 "L. 5.•C.4. 0 p. 560. 

A.' bocca da noite se acharam tam abarbados com a terra ..• 
que por mui lo que trabalharam por se fazer em outra volta, não 
poderam. Couto, Dec. 7.a L. 9.• C. 16, p. 423. 

(3) Sou a alma de um peccador, cujo purgatprio · assignoa 
Deos, alligando-me a esta pedt·a. Man. Bern. Estiro. Pract. p.162. 

(4) Do latim ad situs, situado juncto; proximo, chegado. 
A:s náos, como estavam asidas uma da outra davam tamma.

nhas pancadas com os mares que eram banzeiros que abriram por 
algumas partes. Couto, Dec. 4.• L. 4.• C. 9.• p. 309. 
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Lagar onde. 

A os dÕze capítulos uo Gcnosis diz a di\'ina Escríp · 
lüra que deixando uns hõmens o Oriente acconsclha
r:.1m nns aos outros que fizessem uma cidade. llcilor 
Pinto. lfl!ag P. 1.a Dia!. 4.° C. 2. 0 p. 123, col 1.a 

Tornámos aos nossos que á ponte de Jacob nos cs
laYam esperando. ·rant. d'A Yeir. llincr. f.. 8~, foi. 302 "· 

ViYcm á borda do Eufrates. God. Rol. C. 18, p. 232. 

E em latim: 

Ad in feros pamas parricidii lucn!. Li v.- Rccebc
rno }lOS infernos o castigo de sco parricíd io . 

. 
União, companhia, si-

multaneidade. 

Com a idéa de união, companhia, simultaneidade, 
que traz a de consonancia, c harmonia, di-zemos : can
tar á viola, cantar a o som da lyra; i. é accompanhmz
do -se, 1Jonclo e1n ha·rmonia urnas com out·ras vozes. 

A mais companhia eram mulheres moças, tangendo 
--- em scos instrumentos, c algumas meninas que cantavam 

a ellcs. Fernão Mcnd. Pcregr. 'f. 2.° C. t30, p. ·t90. 
Bnilando todos a o som de um atabaque. Id. ibid. 

T. 1.° C. 73, p. 2!)3. , 
Assim dizia ; eis que ouço c não distante 
Voz que á cythara canta. 

l1ranc.l\'Ian . OsMarlyr. L. 10. 0 p. 372. 

E em latim: 

Ut canercnt acl tihiam clarorum virorum Jauue~· 
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Cic. li-. Tusc. 2. - Que c.antassem a o som da flauta os 
louvores dos varões preclaros. 

Segundo. 

Os mumc1p10s, com lerem as liberdades das colo
nias, óu pouco menos, viviam á sua vontade . André de 
Res. Hist. cl'Evor. C. !Lo 

1\fuitas oulras pragas a este tom. Vi e ir. Serm. T. 7.0 

p. 171> . co!. 1.a 
Negocio (a o parecer dos seos) 11ão mui difficil. J. 

Frei r. Castr. L. 2 . o n. o 2 . 
' Aqucllc que 'ivia 

De latrocínios, mortes, e adullerios, 
Que a o juizo das gentes merecia 
Perpetua pena, in1mensos vituperiós. 

Cam . Est . sobre os Desc. do Mundo . 

E em latim: 

Omnia ad volnnlalem kHjlli, nihil ad vcrilalem. 
Cic. de Am. 2~. -Dizer tudo segundo a vontade do 
amig9, e não segundo a verdade. 

Coisa geral a todos os príncipes quererem-se rogados 
a o modo das mulheres. llar. Dec. 3.a L. 4.° C. S.Q 
p. ~7n. 

Foi aleYanlauo por rei a o costume de seos passa
dos. Duarte Nunes, Chron. de Elrei D. Duarte. C. 1.a. 

A qual porta é J!lUito grande e ãlla, laYrada á an-
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liga com muitas curiosidades. Pant. d' Aveir . Hiner. C. 
õO foJ. 203. 

Edificam suas casas mais a o curioso por fóra 
que a o accommodado por dentro. God . Rei. C. G.o 
p. 29. 

Lhe d().va verde folha de herva ardente, 
Que a seo costume estava ruminando. 

Cam. Lus. C. 7. 0 E. õ8. 

E em latim: 

Ad isl-orum normam . .. sapientes. Cic. de Am. 5. 
- Sabios conforme a regra d'esles. 

Juncta esta preposição a Yarios verbo::; e nomes faz
lhes denotar a idéa de segundo, conforme ; v. gr. 

Adequar, amoldar 1 accertar, apprumar allinhar, 
adjudicar, ajustar, afferir, averiguar, abespenhar-sc, ac
caçapar-se, accerlado, atreito, adunco , ~n e riguado, ade
quado, ajuste, accerto , ele. 

Modo. 

In fugindo . · redea sol La. Souza, Vid. do A rc. 1'-
J , o L. 2.° C. 20, p. 289. , 

Serras La m íngremes que por mui Las partes era for-
çoso ir a pé. Id. ibid . L. 3.° C. 5.0 p. 404. . 

Prometteram sempre a vozes que haviam de serVIL' 
a seo rei e mprrer por clle. Vieir. Serm. T. (L 0 P· 
~ o 6' co l. 1. a e 2 . a 

Todos cavalgam á genila, e se meneam mui airo
samente. God. Rei. C. 13, p. 94. 

Vestem e comem áarabiga. Id . ibid. C. 16, p. 121· 
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·cortando, como pude a corrente, sahi a nado ela 
outra parte. ld. ibid. C. 19, p. 149. 

A olhos tapados me 1anço ao mar. J.:Ferr. Ulys. 
5.0 -7.a p. 3i9. 

Vam correndo e gritando á bocca aberta: 
· Viva o famoso Rei que nos liberta. 

Cam. Lus. C. t.0 E. 2 t. 

Entra ainda esta preposição em outras muitas phra
ses indicativas de modo; como v. gr. á pressa, aseo 
salvo, a occultas, ás cegas, ás claras, a trote, a ga1ope, 
á espora fita (1), á hespanhola, á franceza, á grega~ a 
passo, ás toas (2), a bandeiras despregadas (3), a e1to, 
a rodo, á escala vista ([), a gyros, á queima roupa, ás 
mãos cheias, a mata cava\\o (ts), a pés junctos (6), a 
sós, a mão tenente (7), etc. 

Meio e inst1·umento. 

E\le tinha por certo que mais ha\'iam de morrer de 

. (1) Mas elle se poz á espora fila, dizendo aos seos que não 
havw de ver o rosto de seo Senhor. Bar. Dec. ~-·L. 5." C. 6.0 

p. 581. 
(2) Trabalhámos quasi toda aquella noite para ás toas nos 

mellermos da bocca do rio para dentro. Fern Mend. Peregr. T. 
1.• c. 46, p. i68. 

(3) Arraes, Dia\. 7.• c. 18. foi. 267 v. 
(4) Querendo entrar a cidade á escala vista. Bar. Dec. 2.• 

L. õ.• C. 5.• p. 489. 
(5) O qual a mala cavallo acudiu. Bar. Dec. 3.• L. 7 .• C. 

9.• p. 209 . 
(6) Negando a pés juntos; (como dizem) ao mundo toda a sorte 

de causa. Luc.ena, Vida de Xav . T. 3.• L. 8." C. 8. p. 250. 
(7) Entreteve algum tanto os mouros, com que D. Fernando 

teve lagar. pera passar o passo ja per cima de corpos mortos da 
gente de pé nossa, e alguns de cavallo, que os molHOS que o guar
davam, quasi a mão tenente mataram. Bar. Dec. 3.a L. 1.• c. s.• 
p. 82. 
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febres, que a ferro. Bar. Dec. 1.a L. 9.° C. 6. 0 p. 371. 
O maior trabalho que no cerco padeceram foi a fo

me de que morreram mais que a ferro. ld. Dec. 4. a L. 1.0 

c. 8, 0 p, 51. 
Todos os que sam presos por ladrões ou matadnres, 

ou morrem no tronco á fome, ou a poder de açoites. 
ll'r. Gaspar da Cruz, Trat. da China, C. 20, p. 12~. 

Tomando-lhes as fortalezas mais á forca de sedes e 
Çle fomes <1ue de armas. God. Rei. C. 1. 0 p. 9". 

Para cima se váe á sirga. Id. ibicl. C. 16, p. 126. 
l\a cabeça não criam cabello, senão que o rapam 

cada dia á navalha. ld. ibid. C. 18, p. t:-i4. 
Um destes passarõcs apa-nhamos á mão. ld. ibiu. 

c. 2~. p. 171. 
Note a nossa corte de ·caminho qne carroça a seis., 

n~m ao Sol a permitlcm as fabulas. Vieir. Serm. 'f. 
6.0 p. /f.9.í, col. 2.a 

A primeira resolução de David, quando viu a Saul 
só e sem defcnsa, foi coscl-o all i a punhaladas. ld. ihid. 
T. 8. o p. 12 !'l, co 1. t. a 

Traclaram de o matar á bésta. Duarte Nunes, Chron. 
uc D. Ali'. o.° C. 10, in prinr.. 

Não era melhor morrer 
A ferro que de cautelas? 

Sá de Mir. Cart. 1. a 

Art. 2. 0 

AllS, All. 

Preposi~tão ínscparavcl om porluguez, a qual cnt,ra 
na composição de ntrios ' 'erbos e nomes de origem la
tina.- D~nola propriamente o vôo da ave; <l'oudc a idéa 
QC- mov~men.to com que algwna coi':i ct se af'asta e desar 
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parece á msta; -1déa que dá Lambem a de- sep(J;ra
ção, -c esta a de- privação e falta. · 

Assi~: absolver, solver, ou desatar, fazendo de~ap
pareccr· a culpa; - abstrahir, considerar, separando 
mentalmente alguma coisa;- allucina1· 11), obscurecer 
o entendimento, priYando-o da luz;- ablução, lavagem
para purificar, i. é para separar ou fazer desa?par~er 
as partes impuras;- abstinencia, acto de se conservar 
afastado, ou prh·ado; ctborto 1 (de ab e ortus, nascimen
to), feto que veiu á luz antes do tempo. ;. i. é. prh'ado 
do nasci men lo, ele. 

Ârl. 3. 0 

ANTE. 

A preposição· ante é a mcsiua que a latina ante, ól 
qual designa:- adeante, na parte anterior, ou dean
teim ~·- idéa que dá a de -pl'e.cedencia ,- e esta a-de 
- preferencia. -A mesma idéa de adeante, na parte 
anterior, denota-posição fronteira", defronte, em pre
sença; - da qual S!:l deduz a de- situação opposta, sm
tido inverso, - que lraz a de- contrariedade, contm ; -
porque os inimigos que se combatem costumam collocar
~e, defronte, ou em situação opposta.- Finalmente, a 
1dea de adeante, na pa1 te anterior, conduz á de- an
terioridade de tempo, antecedencia. 

. (1) Ja 'noutra parte diccmos que vem do Iaiim barl.J. ablo.t~ 
CHiare que se compõe de ab e lucino, as. 
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Adeante, na pa1·te an
terior ou deanteirct. 

Trazia ante si quatro mulas a destro. Bar. Dcc. 3.~ 
L. L° C. 3. 0 p. 399. 

Estas cinco ilhas jazem uma ante a outra pelo ru
mo de norte· sul. Id. ibid. L. IS.° C. Õ. 0 p. 566. 

E em lalim : 

Ante Nolos, Zephyrumque volanl. 
Virg. ~n. L. t 2, v. 33lí· . 

I. é Voam ante os Nolos e Zephyro. 

Em composição lemos: 

AnLolhar, anteparar, anlcpôr, anteposto, antebraço, 
anteparo, antolhos, anlechoro, antcsala, anleporla, ante
muro, anlecamara, antcsignano, nnlislelc (1), etc. 

A idéa da coisa que está ante os olhos, dá a de de
sejo e cubiça d'essa mesma coisa: d'aqui.: antojar, (com: 
posto e corrompido do ante e olhar) , antojo, antojadz
ço , ele. 

Precedencia. 

E disse-lhe Deus : toma Josué c poelo-has a:nt 
Eliüzer e ant lodo o poboo. Inedil. d'A\cob. T. 2.o 
p. 166. 

F '1'. 1.0 •azo-nos dcoses que vam ante nós . lbid. 
p. 6.3. 

(1) Arraes, Dial. 1.• c. 8. 0 in princ. 
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O versículo, de que este ultimo trecho é versão, 
comprova a idéa de precedencia. 

Fac nos de os qui prmcedant nos. AcL Aposl. 7. v. ti O. 

Preferencia. 

O' cidade de Ceula.. ante todas as de Africa mais 
exalçada, muito favoraveis te foram os Planetas. Azurar. 
Chron. de Elrei D. João 1.0 Tere. P. C. 1..0 p. i, col. 1.a 

E em latim : 

... Scelerc ante alios immanior omnes. 
Virg . .iEn. L. 1. 0 Y. 3í7. 

lHais cruel na maldade ante todos os outros; i. é 
primeiro, ou com preferencia a todos os outros. 

Em composição temos : 
Anlepôr ('1), anteceder, anteferir, anLelação, ante

posto (1 ), etc. 

Posição fronteira, de
fronte, em presença. 

Em chegando ante clle lançaram-se a seos pés. Bar. 
De c. 3 . a L. 3 . o C. 1 O , p. 3 ~ o . 

(i) Antepor-lhe os mais illustres, só por mais illuslres, seria , 
fazer aggravo ao valor. Souza, Vid. do Are. T. t.• L. t.• c. 6." 
p. 48. 

(1) Pensam-se ser grandes, por serem antepostos a outrós 
pera os mandarem. Vid. :M:onast. L. t.• C. 9.• p. 98 .. 

Sabemos q. serviu Jacob sele aunos por aver as braços de 
Rachei, mas foy-lhe a~teposta Lya; Ibid. L. 2•. C. 11, p. 3'80, 
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E' fflma que ante o rei e !:alrapas UI} Cambaia falou 
nesta 5libslancia. J. Freire, Caslr. L. 2. o p. 73. 

Oh como és par-vo! Jesu ! · 
Não fales ante niaguem. 

Gil Vic. Obr. T. 1.0 p. '13~. 

E f!lll latim : 

Antrt ora patrum. 
Virg. lEu. L. 1. o , , • 91>. 

rn1 presença, ou á vista de seos paes. 

1Jituação opposta, sen
hdo ÜWeTSO. 

Quando esta prepostçao denota situação opposta, 
sentido inverso, e be,m assim- contrariedade, cont,ra, 
mtu.ln-se por euphonia em artti; v. gr. 

Antipoda, antiphona, anlilogia, anliphrase, antislro
phe, antilhese, antinomia, antarctico, antichtones ('1), 

C:ontrariedade, cont1·a. 

A1,1lipathisar, antipathia, n.ntipalhi ~o, antifebril, an
tispasmodico, antiYenereo, antiliberal, antimonarchico, 
müinacional, antídoto, antichristô, antipapa, ele. 

A este logar devemos referir a pa·]avra entejo» que 
parc_ce alteração de antojo, (ante os ol~os) mudatl_o o 
scnltdo de desejo no de a.Yersão; por serem as co1sas 

(1) Estes sam os ·Antipodas verdadeiros, ou Antichtones. Ar
racs, Dial. a: c. 20. fol. 1 og, 
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que lenios ante os olhos as q 1e .desejamos, ou abhGrre
cemos. 

De cnlejo se fez o wrbo entejar que significa abhor-
recer, odiar; v. gr. ' 

Por ventura nom sodes vós aqueles, que me ente
jastes, e me lançastes fóra de vossa terra? Ined . d' Al
c.ob. T. '2. 0 p. ~07. 

Ja me lu a mi enteja.stc 9 
Gil Vic. Obr. T. 1. o p. 136. 

, Anterioridade, antece-
dencia. 

Fez Anry mal ant nostro Senhor mais que Lodos 
aqueles que forom ant el, e morreu. lnedit. d'Alcob. 
T. 3. 0 p. 30. 

Cuidem primeiro ante todas as co usas conhecer com 
diligencia as naturezas, costumes, e desejos do• que sam 
a elles cometidos. Vid. Monast. L. 1. 0 G. 9.0 p. 97. 

Quebrou a Lodos o coração com magoa o colloquro 
que ante todas as cow~as te\'C com sua mãe. Souza, Hist. 
de S. Dom . P. ~-a L. <Í. o C. 13, p. 305, col. t.a 

Uma ilha o mar Sicâno entorno laYa, 
A que o Plemyrio undoso está fronteiro, 
Ortygia dieta : os que ante nós vieram 
Noutro tempo este nome lhe pozerarri. 

J. F. Barreto, Eneid. L. 3. 0 E. 155. 

E em latim: 

. Ante lucem surrcxít. Cic . de Inrenl. -Lerantou-M 
primeiro que a luz, ou antes de ser dia.-



'30 GENIO 

.Em composição temos: 

Anlicipnr, anLeYer, antepassar, anteceder, antece
dente, a11temanhan, an lehonlem, antevespera, a ntepas
sado, antevisto, anLidiluviano. antecessor, anlicipação, etc. 

COM. 

Preposição porlugueza, leYemenle alterada da latina 
cum.- ~ignifiea pl'Opt:iamente: - adjuncção, reunião, 
(idéa que póde se r representada pela figura de um an
gulo ; i. é por duas linhas que .eoncorrem e se junclam 
'num ponto.)- D'aqui as seguintes idéas:- simultanei
dadé;- relação de conjuncção, e de adhe1·encia, confor
me com, tocante, relativo.- Da idéa d ~ ~ - conforme com 
-vem a de- modo e mq,neim.- A idéa de adjuncção 
c reunião dá a de- meio e instrumento; porque é da 
reunião e applicação de forças que resultam os meios ele 
vencer e conseguir.- Por ullimo, a idéa de reunião dá 
a de- augmento, fo1·ça e intensídade. ' 

A djuncção, 1·eunião. 

O qual negocio foi Lam quenl.e que entraram os 
m-ouros com elles dentro na ngua. Bar. Dec. 3. 3 L. 3. 3 

C. 8. 0 p. 32l. 
. Somente escapou uma mulher e um clio com o qual 

ella leve copula. ld. ibid.- C. !1-.· p. 2T9. 
Se eu houvera de lopar com muilas casas de Zacha-
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ri~_s, por ventura fora mais amigo de peregrinar. Arraes, 
D~al. 7.° C. 16-, in prin. 

Caminhcmdo desta maneira ja depois do sol posto 
fomos Ler com uma fonte. Pant. d'Aveir.ltiner. C. 69, foi. 
257 v. 

Fecham o dinheiro .e fecham-se com eile. Vicir. 
Ser·m. T. 7. 0 p. 3~5, col. t.a. 

C9m toda esta I ustmsa companhia 
Joanne forte sáe da fresca AbranLe.s. 

Cam. Lus. C. 4.0 E. 23. 

E em latim: 

. . . Eccum Dromonem cum Syro. 
Ter. Heaut. 2. 2. v. 12. 

Eis Dromo com Syro. 

Em composição lemos: 

.· Congregar, convocar, concorrer, confugir (1), com
P~gt_ nar, confluir, colligar; colligir, coapostolo (2), con
dtsctpulo, consocio, conservo, conscripto, complexo, con-

0 
(l) Confugir é propriamente fugit· para ]uncto de alguem, 

fi u a~colhendo-se a algum Jogar ou asvlo ; donde a idéa e sigui-
caçao de abrigar-se, refugiar-se, recorrer, v. gr. 

ra Temos fortissimo contentamento, os que co11{ugimos á espe
gunça . q~e temos posta, ~ qual temos lan-çada com_ o anchora se-
p ~

1

4 e firme no eco. Hetlor Ptnto, Imag. P. 2.a Dtal. 5.• C. 27, 
· 4, co!. 2. • 

gi .Não só os peccadores, mas lambem os justos devem confu
r a sagt·ada ancbora. Anaes, Dia!. 6.• C. 17, foi. 230. 

co (2) Pela qual razão dice S. Pedro que nas cartas deste seo 
Beapostlo (S. Paulo) hav!a algumas coisas difficultosas. 1\Ian. 

ru. uz e Calor, P. 1..._ Doct. 8.• p. 166, co!. 2.• 

-~ 
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tubernal (i), conliguo, confluencia, congresso ·(2), con
clave, c~ntermino (3), conslcllaç1'io. 

Simultaneidade. 

Crescia o desaforo do Tyranno com injuria de nos-
sas armas. J. Freire, Castr. L. 1. 0 n.o 71. 

Ja com duas horas de noite entrámos dentro no 
porto. Fern. 1\Iencl. Percgr. T. r.o C. 74, p. 296. 

E no quarto de prima nos deu uma trovoada com 
grau' força de vento. Diar. da Navcg. de Pcro Lopes) p. 8. 

Achou-se na enseada de Cambaia ja com o hyn
nrnd serrado. Couto, Dec. ~ - a L. 1.° C. 4.0 pag. 32. 

· Nasce toda creatura, s'egundo se diz, com sua ven
tura. J. Fcrr. Ulys. 1. 0 5. 11 p., ~5. 

E em lalim: 

... Cui liquiuam Pater 
Voccm cum ciLhera dediL. 

Hor. L. 1. 0 Od. 2L 
A ,quem .Jupitcr com a cilhera deu nma ·yoz ]lar

monlosa. 

Em composição temos: 

Coexistir, coexistente, coelaneo, coeterno, contem .... 
p0raneo, consabedor, eonsenhor. coexislencia, ele. 

( 1) Franc. A1ex . . Lobo, Mem. llist. e Crit. á cerca de Luiz 
de Çamões, p. 83. _ 

(2) E sam tarn inclinados ao vicio da carne, q inventam \'il· 
rias rormas de l·uxuria c congressos nefandos, Ai'racs, Dia!. 3 .o c. 
24, ad finem. 

(3) Arraes. Dial. 3.• c. 14, foi. 97 v. 
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· Relação de conjuncção e 
de adherencia; conforme com, 
tocctnte, relativo . 

33 

Lopo Soares com cslus coisas dissimulou po r es 
paço de dois dias. Bar . Dec. ·La L. 1.° C. ·4.0 p. 4.2. 

Com este conselho se fez á vel:J. pera lrynvernae a 
Ormuz. ld. ibid. C. 10 , p. to~. -
. Os rcgedores ordenaram certa coisa para seo nwn- , 

Ltmcnto, segundo o uso que a cidade lem corn os embai
Xadores, lu . ib~d L '2 .0-C . '\ . o p. 21 7. 

Começou de s.e quei xa r com sco pac dizendo que não 
lhe negn,sse aquella mercê lei . ibid. L. 3.° C. 9. 0 p. 227 . 

Não respondiam surts palavt1ls e conselhos coqn o 
ac!o da fu gida . Id. ibid . L. 4. o C. 8. o p. !~79 . 

Sam Lam verdadeiro- quo cumprem com sua pala
Yra. Id. ibicl. L. 10, C. 1. 0 p. 377 . 

Sa!Laram com elle e os rot~baram uma ante manhan. 
ld. ib.td L 8 o " 2 o 1) '->;''"" . . . ~... . . . -[)' . . 

Sem o marido ter conta com a mnlher; nem as mães 
com os filhos. ld. Dec . á .o. L. 8.° C. 6.0 p. 367 . 
, , Folgo de falar com quem me entende. Vieira, Serm. 
1. 7 .o p. 363, col. t.a 

Mas islo é comparar n sombra corn a luz, c a seme
lhança coni a verdade. Vieira, Serm . T. 7. 0 p. 2U, col. I ... 

· Esta é á razão porque não vivem t.am conformes 
uns com os outros. God. Rei. C. 30, p. 233 . 

Qnalquer, que se faz amigo do mundo, faz banco 
roto com Ocos . Hei LH' Pinto, Imag . P. 1.o. Dial. 6.0 

C. 2. o p. 209, col. 1. a 

E em latim: 

Cum re present.i deliberare. Quin t. - .Del iberar 
con~ormc com, ou em relação ao estado present~ do ne
gomo. 

VOI •.. li. 3 
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Em con.posiçüo lemos: 

Combinar, concordnr, compns.;ar, cornpmzer, corl
frontar, eonci~inr, confiar. comerlcr, cor. doer-se, colio
cnr, conceder, condescender, conYir, compor, condigno, 
complacente, condoido, conveniente, consono ("I), cBnse
guinle (2), commodo, compm;so, conccrLo, concordancia, 
complacencia, consonancia,consciencia, compensação, etc. 

Afodo e mane1:ra. 

Souhc pisnr com dcsprcso ns rubí:3 c dinmanlcs t1o 
Oriente . .J. Freire, CasLr. L. 1. 0 n. 0 14: 

Não ha gente no mundo que se ponha a carallo 
•com tanta bisarria como clles. God. Rei. c: 13, p. 91. 

"Mastigam os carallos cspumanuo 
Os aurcos freios com feroz scmblnn!c. 

Cnm. Lus. C. G. 0 E. 61. 
E em ,Jal.im: 
·Cmn honâ {l;ratitt ilcmiLlcrc aliqucm. Cic.- Despe

'dir ;\Jgucm com bom modo. 

Algumas Yc.zcs fka esta prcpqsição clcganlemcnle 
occulln ·;. v. ·gr .. 

Do qr1a.l l<:Yga-~ subitamente sahiram mnis de qua
renta zambucos e: p<n·aos. . . Lodos remo em punho. Bar. 
!Dec. f .a L. G.'° C. 7. 0 p. 70 .. 

Levar-te-hei rrelos atalhos da egualdndc c cn en-

(1) N'uma consona. voz todas soavam. 
Car11- Lus . C. 10. E. 74-. 

(2) He Lam fncil e calado o transit.o de hna para outra (fala 
();us •cdadcs ·do homem) qo~ sempre as prín1eiras nos ajuda.n1 a 
Jlã·o sentir n alteração e gr<rveza das coo1scguintes. h.rracs, Dial. 
4 .• P. 2.• .C. 11, To!. 141 v. 
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lt·anuo nelles aüdnrás Leu passo largo . .Arrae.;, Dia!. õ. o 

C· 7. 0 f o]. 1 7t> v . 
Os reis quanto mais po.derososí Lanto mais abaixa

ram_ seos diademas, prostrando-se peitos po.r terra, ante 
Chmto crucificado. id • ihid. Dia!. õ.6 C. 1ã, fol. 191. 

Quantos ha que navegam muito tempo Yen:Lo a pop-' 
pa, e em sahindo do mar lhe dá o mundo de rosto? 
Heitor Pinto, Imag. P. 2. :i Dial. 5.° C. 18, p. 61-6 7 co!. 2.a 

Méio e instrumento. 

. Esfarrapados 1lí1 carne cóm a ponta da lan ça e es-
pada dos nossos Dar. Dec. 2 .a L. 4.° C. 2.0 p. 379. 

Determinaram de o matar a ferro ou com peçonha; 
ld . Dec. s.a L. 8.ó c. 9. 0 p. 31 2. 
. Na qual obra não ficou fidalgo que com espada; 

tom pá, corn cesto,_ ou coni madeira ás costas não traba..: 
lhasse. Id. ibid . L. 9.° C. 1 O, p: IH6. 

Naquelle tempo édm pouco enriquecia . um home.iii 
depressa. Couto , Dec. íP L. f ,o C. !0, p. iOõ. 

A pessoa de Antonio de Faria foi servida corn oito 
llloças muito alvas e gcntís mulheres. Fern: l\lend. Pe~ 
re~r. T. 1. o C. 70, p. 278 . 

Estas ilhas descobertas com Lraoálho, defendidas 
co m, o sangue, possuid as com justiça , \'ieínos a deixar a 
Castella . J. Freire, Castt. L. 2; 0 n.0 11. 

Quando os premias se dam aos que merecem, os 
mesmos que. os murmuram com a bocca, os approVam 
corn o coração. Vieira , Scrm. T, G. 0 p; 210, coL 2.a 

.. . As coisas arduas e lustrosas 
Se alcançam-com trabalho, e com fadiga. 

Cam. Lus. C. 1 .. 0 E. 78. 
Mais co·o saber se -vence que co'o braço . 

ld. Eleg. 4. a 
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E em latim: 

lpse lmpera.tor cum saggilta saucius. Paul. Orosius. 
Lib. 7.- Ferido o mesmo Imperador com uma seita. 

Athena'B cum mnximo labore expugna,,it. Epitomc 
Livii, 81.- Conquistou Al.henas com excessi\'O trabalho. 

Augmento, força e ~n

tensidade. 

Co&nliNAR. 

Co~ntOVER. 

Co~IPELUR. 

CoNCAVAR. 

CoNCULCAn. 

CQND.ENSA R. 

Ameaçar muito com penu, ou castigo. 
- Em latim é o mesmo. 

Th'lovcr muito o animo. 

Constranger, obrigar fortemente. 

Cavar muilo. 

Salgueiros que annos lentos conca
varam. 

Fnmc. Man . Os Marlyr. J_, . 15, 
p. 1õl. 

J>isar fortemente. It. Og. Traclar 
com a maio1· violencia. 

Tudo ultraja, tudo rompe, tudo 
profana e conc~tlca a furiosa fome 
do appetitc de honras e gostos. 
Man . Bern. Nov. Flor. T. 3 .0 

p. 286 . -

Fazer mui denso . 
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CoNsrnANG E R. 

CONSTRINGIR. 

CoNrunB.\R. 

CoNe uJ.>rscENCI4. 

CONCURSO. 

CoNTRIST,A no. 

CoN'l'UMA:r.. · 
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Bevalidar u que eslá feito; tornar mais 
firme. 

Sujar, contaminar. l\Ian . Der. Est.. 
Pr.act. p. t 93. 

Obrigar por força, vio.lentar. 

Appertar muito; estreitar for le.mente. 

Turbar grandemente, perturbar. 

Tu conturbas Israel e a casa de 
teo pae. Arraes, Dia L 4· . o P. i ... 
C. 5. 0 fol. 130 . 

Desbjo vehemente da carne. 

Multidão de pessoas que concorrem 
para · o mesmo logar. 

Obstinado, pertinaz~ perseverante. 

Profunda-mente triste. 

Grandemente tcimoêo ; inflexível, 
·pertinaz. 

Todos estes vocabulos provecm do latnn, onde teem 
o~ual significnção, e onde ha ainda outros muitos, que 
nao passai'a.ni pant o porluguez, aos c1unes a preposição 
com faz denotar áugmento,. força e intensidade; v. gr. 

~ompleo, es. 

Con;;astigo, rts. 

.Encher totalmente. 

Heprehender muito, ou cem muitas 
palavras. 
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Conclamo, as. 

Çoncremo, as. 

Concupio, is. 

Goncupj'Sco, is. 

Ç onsaucio, as. 

Consudo, as. 

Comberbero, as, 

Conatzes, us. 

GENlO 

Chamar muito, ou com muitas vozes. 

Queimar muito, ou de todo. 

Concremcw deve Lambem clas
sificar-se vocabnlo portugnez. -
Acha-se na Constituição do Bispado 
de Angra onde tc.m a mesma força 
~1ue em latim , 

Desejar ardentemente . . 

COI1Yoiler: désirer fort quelquc ehose. 
Danet, l\fagn . Diction. 

Fui re gra:qd h rui t. ld, ibid. 

feri.r muito, o~ com muHas feridas. 

Suar muito. ,.. 

Açoutar fortemente, 

Esforço grande . 

Conclamatio, onís, Mullovum clamor. Calcp. Seplem 
Ling. 

Conter'fitus. Assombrado, cheio de gran~c q1edOo. 

EL cetera, 
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COi\THA. 

Prcposicãn tant.o pnrtu.gueza como Jat.ina.- êom
p~c-se da atÍlecedenlc wm, mudada çm com (a qual ja 
Yu_nos denotar adjuncção}, c da syllaba tm formada dn 

· l'UlZ l·r dcsignaliYa de golpe, ou de movimento que tende 
a attravessw· (t).- /\ idéa complexa que resulta d'cs.tas 
duas acccpçõcs é a de urna linha que se juncla com ou ~ 
lra, não no sentido longitudinal, mas cnconlrnndo-a per
pendicularmcnlc, c como querendo attravessal-a, que 
ISso quer diz ~ r a dicção tm.- D'aqui as seguintes idéas: 
- Posiçao frontei·ra,· defronte).- Opposição, contmrie
cla~@ , opposto , adverso; -Em cUrecção, , en~ caminho).
Referencia, para ).-ju,ncto, proximo, immediato, tanto 
no scnlido proprio, como no figurado;- bnrnediato em 
tempo. 

(i) 1'r est une onomatopée, un bruil vocal par lequell'or
ga~c tache de rendre l'iuwge du mouvement qui se l'ai·t pour iu
S('J:r til<ltenelmcut un corps entre uu corps et un corps, pour tra
~ct ser les deux qui Y-s.Qnl, et y meLtre .un tiers. Traité de la For
nat. Mech .. des Làng. T. 2." Chap. 10, p .. 132. 

rr . • T,·a consern-se no italiano como preposição separavel si
oU tficando ent1·c ; v . gr. 

Tt·a fortuna ed amor' more, e rinasce. 
, Marini. 

1i·a formaado o radical do nome latino trabs, a trunca da 
P~rla, d.enota clurameuLe a viga que se encosta attravcssuda-, ou . 
\) erpendJcu larwcute ú porta. ' 
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Posição (1·onteira, de
fronte . 

. ... 

Entrou cada huü peio logar que era contm si. lne
tlit. d'Alc.ob. T. 2. 0 p. 178 . 

Cydade que esl~li'a contra a terra d'Jsrael. lbid. 
p. 165 . 

Elrey esta,·a em sua cadeyra contm a porta !.la ca
:mara. lbid . T. 3. o p. 15l . 

Trenlo é cidade situada na ruiu de Al!emanhrl coli
tra l!alin. Souza, Vid . do Are . T. l . o L. ':,! ,,. C. o. o 

p. 194 . . 
Fuzi:1 quo bailassem todos, ja rúisturados, ja di,·idi

dos lurma contra turma. 1ian. B(•rnard. : :oY. Flor . T. 
2 .0 p. !J. 

E em latim: 

InsulamL{lle, qure contra Brundusinnm po!'lum est, 
occupa,·it. C~s. Dcll. C i v.- Occupuu a ilha quo está 
defronte do porto do Brnnclnsio . 

Em composição tr.mos: 

Conl-ranct'1nçar, contrap~'lr, contrabaler, conl!·apo:::.lo, 
co 1trndunçu, (dança em qi!e os p::J.;'cs se colioc~•m uns 
defronte dos outros c !·odam em sec.t:cJo opposto), cun
trncos!a (1), contr.duz, eic. 

(i) Comara c Poduca mette PLolome11 nas suas tabons ern 
quatorze grãos e mejo na co?ttracosta da India. Couto, Dec. !V 
L . 1." C. 7.0 p. 7Jí. , · 
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. Opposição, contmriedct
de, opposto, adverso ( 1). 

Ajunlo.rom-sc os fi lhos d'lsrac l contra ;1s gentes d~ 
Amon . Inedit. d'Alcob. T. 2.0 p. ~07. 
. Tomou sua funda ena maaõ, e foy-sc contra Go-

IIas Fiiistcu. lbid . p. ':H7 . 

Amou fi(lY Sah11non mulheres genLys contra a ley 
tle Deus. Ibid. T. 3.0 p. 21. 

Effieaz contra a pcconha. Ilnr. Dcc. 3.a L. 3.0 c 7° '1' . . . p . .'l 1. 

SusrcoLava contm cllc Venus belh1, 
Am~içot~cla á gente lusitana. 

E em lat!m: 
Cam . Lu,;;. C. 1. 0 E. :13. 

. Hoc non modo 11011 pro me, sed contra me e:;t po
Lius . Cic . 3 do Orat. ~0. - Nãn somcntc,_isto não ó por 
nt!m, senão untes contra mim . 

Em composição lemos: 

Contrndiclar, contradiclor, contrario, c'oútradizer, 
co_ni,·uvir, con!rnriar conlr::uninar, conti·arictladc, cunlra
m.u1n, conlravcner.o, contrauando, eontraonJem, contra
diCdlo n[c 

~ ' \,.; .I . 

Em clirecr-ão. em cami-
nho . · · 

Foe toda li cidade ehca de muy gram confundi
á 1Ji (1) ~on/. ra s i gn~ fie i m n~éd i ale lll ent c.ontre, ~·es l · ?. cl.irc,,vis

s? en r.1cc ; ce qu 1, par resu llat pe ut fa1re na1lre l1ucc d op 
lOS ilJou, d'ohstacle. Le 1\Iarc , C~ ur s Pratique et Theor. de la 

ang: La t. 3 .me Pa rt. p. 2i:i8. 
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n~enlo. c forom lodos correndo cohtm o lhcalro. Incdil. 
d'Aicob. T. 1.0 p. 93. 

SobeJa front pendia huã !aYoa d'ouro feita come 
Juã, quando está dcmeada as pontas contra cima. lbid. 
p. 132. 

Viu descer do· Jo ga r Arch·co cont·ra a praia um ho-: 
mcm a cayaJio. Bar. Ucc. 3.a L. 3.° C. 10, p. 3[9. 

Aqucllc ti ia passaram por alli muitos paráos de mala
yares c contra a mesma parte. ld. Uec. 4.a L. 2.° C. 1.2, 
p. Ul4. 

Sahindo um dia Dom Duardos monlear ú floresta do 
descrlo que contra a banda do mar dahi a quatro leguas 
cstuHl. i\Joracs, I?alm. d'Ingl,11. P. t.• C. 1. 0 p. 2. 

f.abcço que a ilha fazia contm a parte do sul. Pern 
1\lendes, Percgr. T. 1.° C. Di p. ~06 (l). 

E em lalirn : 

Sol contra Gabaon ne movearis, 
' 'aliem Ajalon. Josuc, Cap. 10, v. 12. 

Sol, não te moYas contra Gabaon; 
,·as contra o nllc de 1\jalon. 

Re{erenc ia., para 

ct Luna contm 
, 

Lua 11ão Le mo-

Elrei cujo coraç,ão não se moYia nssi li gci rarnenlc , 
começou de se rir contra cllcs mostrando que tinha em 
jogo suas palavra3. Azurar. Chron. de Elrei D. Jorro 1." 
3 . a P. C. 8. 0 p. 2 I , CO l. I. a 

(1) Esta preposição, de que nossos AA. classicos fizemm tam 
elegante emprego como allestam os exemplos que produzimos, 
é ainda vulgar 'neste ultimo sentido em rarias po,·oações das 
ilhas dos Açores. - Na de S. Miguel ouvimos nós a uma mu
lher da Ribeira G1·ande:- 11 Vou-me agom contn~ casa, c logo 
contra o jant.ar, >l 
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A rainha depois de fazer um granue a,calam<mlo 
para a porta da egreja, que cstaYa defronte, dice contra 
Pero de Faria ... Fern. 1\Iend. Percgr. T. 1.° C. 29, 
p. 1 0~ .. 

Surrindo-se para a mãe dice contra o pae. lbid. 
c. 8_3, p. 33 i . 

E em latim: 

Aspice .dum cont·ra mr. 
Plaul. 1\los!. G. 1. 

Olha, poi;;, para mim. 

Juncto proximo, in~me-
diato. ' 

Colnn.\-Fosso. 

CONTRA-MESTR E. 

CornnA-I>Eso. 

Coznu!-SENllA. 

Official imm"ediato ao Almirante. 

Voz immcdialamcnle inferior ao 
baxo. 

Obra de alvenaria que se juncla á 
muralha para a reforçar . 

Fosso immeclialo ao principal de uma 
pruça. 

Official immediato ao mestre. 

Porção que se junctn ao peso pará 
o perfazer. 

Senha que se juncta a outra para 
maior segurança nas praças de 
guerrn. 
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Immediato em. tempo . 

Acabado esLe fe i to~ja contm a Larde dac[l tellc dia .. . 
chegou um mensageiro do cnpilão Timoja. Bar . Dec . 1. a 

L. 8.° C. 10, p. 276 . 
Lá contm meia noite tornou acordar. Moraes, Paim . 

d'lngl. l' . 2.a C. 76 , p 9. 

DE. 

E' a mesma prepoS!Ç'i.O que a latina de, a· qua ! de
nota : -movimento de ~tm ponto de partida, como o da 
pedra que dflf'tJCi hada elo cume do monte rola pela cn
t:osta, pela fa!rla, pcb pl:!n! ic, e não S3 sub~ quando e 
onde hu àe parar. o·~,,ta p.-imilivn iuéa, que é n mesma 
que a de afastamento, pro1ém naturalmente a ele - di
minuição , pTivação e falta . -A icléa de movimento cil'c
recc a •1c- modo, - a c~ta a de - meio. - Da idéa de 
mo \' im nto de vm pon!o úc pnr!ida nasce. lambem a de 
-lagar e parte d'onde - n a de - 01'igem e pr incipio 
d'onde alguma coisa vem, ou procede. - D'csta ultim a 
idéa se clcprehcndc n de--· causa - A mesma idéa de 
o:~igcm c principio d'.,n;'t' ;~:gnma coisa Yem, ou pro
cede, con !én: a de -- direito e posse, - que dá a d0 -
1·e{erencia, tocante, 1·elativo, --c esta a de - conveniente, 
oppvrtu.no. - J\ rcf'erida iliéa de origtHn c prillcipto 
d'onde alguma coisa Yern, ot; procede, conduz á ele
e.1Jt·racção.- A. idé:l d:t :n:tteria Je qttC ~lg~t~na coisa f>i 
cx!rahidJ faz conceber a de- qnalidade . -Da idéa de 
cxl rn ·~;to ,·em mais a de- pct-rte ·de ~tm todo.- A. pri-
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miti\'U idéa de movimento de um ponlo de partida offo
reee a do e::paco c•ue alguma •'oisa percorre em quanto' 
se desyia d'ess<; p~nto, i. é a de- extensão de espaço, 
gr~ndeza e medida, -c lambem a do tempo que alguma 
cotsa emprega em quanto se dcs' ia do r·eferido ponto, 
ou a de -· tmnpo ern que, d2trante o quat- id 'a que dá 
tambent a de- duracão, medida de tempo, edade. -
A idéa de e>.. tensão e grandeza prot.luz a de - augmento, 
força e intens·idade. :_ l;iilalmcn!c, tla idéa de movi
Jnonlo do um ponto de partida Yem a do tempo que de
corre desde que alguma eoisa com~ça a dcsYiar-sc d'esse 
ponto, i. é n de- tempo desde que. 

1lf ovimento de um pónto 
de pa:rtida. 

. .. Abrimos 
As azas ao ..:crcno c socegado 
rento e do pot·lo amado nos partimo~ . 

Cam . Lus. C. n.0 E. 1.a 
De espessa nuvem settas c pedradas 
Chovem sobre nós outros sem medida. 

liJid. E. 33. 

E em latim: 

... Cadunl allis de monlibus nmiJréB. 
Virg. Ecl. 1 in fine. 

Cahem as sombras uos altos montes. 

lh , Unida esta preposição a varios Yerhos c nomes faz
r e~ denotar a mesma idéa; "· gr. decm.,-et, correr par
t~o de um ponto, ou de uma epoeha determinada; -
eltra.1·, á leltra é separar-se do rego, que em latim se 
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diz lirtt ( 1);- decaMr, cahil' afastando-se do prumo 
ou da perpendicular; -c assim: degenerar, deportar, 
derramar (2) declinar, deportação, decadcncia, etc. 

Diminuição! privação e 
falta. 

Juncta esta preposição a varias Yerbos c nomes (az
lhes denotar alguma das referidas idéas; v. gr. depre
ciar, demcnlar, debicar, defraudar; demolir, de('apilar, 
deflorar, decrescer (3), derogar, drj cjuar, desistir, de
pennado, derrabado, clemente, demerilo, deficiencia, de-' 
pressão, doca piLação, dcmencia, degr adnção, ele, 

lJiodo. 

Ordenou tle o mandat· o anno dczesetc para an_dar 
de armada na costa de Arabia. Uar. Dec. 3. a L. 1.0 

C. lO in prin. 

(I) Deliràre, n'cst alllrc chose q 6c laboú1·n· un champs de 
tmvers nu lieu de hieu suivrc les sillons en ligues droiles. R. Lira, 
i. e. sillon- Lirare est un vieux moL la.Lin qui signifie, labourer 
un champs par raies. 11 vi~nt de l'oricnlal Nil', i. c. sillooer, la
bourer.- Delirare se disoiL.des bmu!'s qui, cn traçant lc si llou , 
s'écarloicn t des raies dcjà lracées. On a depuis appliqué ce mot 
anx éca rls de l'espril. .. Trai lê de la Formalion Mecb. des Lang. 
'f, 2. Chap. 12, p 261. 

(2) Derramar, que em scntiJo lalo cleno!a espalhar, cspar·· 
gir, . significa rigorosamente :- scpam1· os f,·uctos dos 1·amos, ou 
os 1·amos do tronco.- No latim IJarbaro da edade media Leru esta: 
mesma a~ccpção:-" Dc1·ramare c ramis fruclus cxr.uterc, v<!l 
ramos exciudcre. 11 Dn C01ngc Glossar. ad Scriptores, etc. 

(3) Só viu ondas de fogo como de maré subindo c decrescen
do. 1\lan. Bern. Nov . Flor. T. 2. 0 p. 227. 
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Toda a gente que acompanhava o Bamagax vinha 
de mulas. ld. ibid. L. 4.° C. 3. 0 p. 3ll9. 

D 
Os Guzarates seguiram a estes de Yencitla. Ict. 

CC . La L. 8.° C. 11. p. '-06, 

1 
O mais do lernpo · está de guerra com os vizinhos. · 

ct. iJ~icJ. L. 9. o c. 12., p. r; ao. · 
fodos vinham de festa. Fern. 1.\fe ncles, l'crcgr. T. 1. o 

c. ~7. p. ;176. . 
Uapae as b_arbas porque se não engane a gente com

Yosco, e scrvir-nos-heis de mulheres po1· nosso clinhcii'O. 
Id. ibid. T 2.° C. 150, p. 295 e scg. 

Em Nargol mudei o trajo, Yeslindo-me de soldado. 
God. Rei. C. 3. 0 in finr. 

A armada se paz de verga d'alto em tempo oppor
tuno. J. Freire, CasLro. L. 1. 0 n. 0 ü2 . 

. . Tudo islo era o que dizia de palavra aquclla paz. 
\1e1ra. Scrm. T. G."p. 2iH, col. 2.a 

l\Iandztram chamai-o para ouv ir de confi ssão a nm 
hflmcm . .M an. ·Be rnard . .Nor. Flor. T. '2 .0 p. 58. 

Em portuguez presta-se ainda esla preposição a (or.:.. 
~ar um grande numero de phrases ad,·erbiaes designa
tivas de-modo. - Em latim tem o mesmo uso . e propric
dnde; v. gr. de integro, de noYo;- de t·ransveTso, de 
esguelha; de improv'iso, de improYiso . 

, Quando esta preposição denota modo pódc algumas 
'czes elegantcrnenLc si1pprimir-se ; v. gr. 

f· . Lhe noliGca,•a que Lodolos appurcehimcnlo~ dn•1_uclla 
B ot.J, que Yiilm verga d'nlto, eram a fun de5le cam1nho. 

ar. Dec. 2.a L. 7.o C. 7. o p. ':!2!). 

Meio. 

Perto do Ca iro eslá uma horta de balsrimo rr.g:uln 
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de uma fonte pequena . Arracs, Dinl. 7.° C. 12, foi. 278 v. 
Arrancando da espada se melleu anlre!lcs ferindo-os 

rle tammanhos golpes c Iam amiude que os poz em al
gum receio. Moraes, Paim. P. 2.a C. 78', p. 17. 

Ediflcios que pareciam ser feitos de chrislãos . Tenr. 
Itincr . C. 6 i) . 

Todos derribaram de encontros alguns mouros. 
Couto, I!ec. õ.a L. 8.° C. 'i· .0 p. f93. 

Vivem de suas laYouJas e gados. Gocl. Rei. C. 1.8, 
p. f 33. 

Cobriu os compnnhciros de piedosa !erra . J. Freirr, 
Ca·tr. L. 2. 0 11. 0 HO. 

Tras estes accomruettcram outros, que depois de 
pelejarem gran(le espaço, foram lambem derribados dos 
nossos. Jd . ihid. !1 . 0 129. 

A fóra esta esmola costumam o Arcchispo dar de 
sua m·io outra a lodos quantos lh'a pediam. Souza, Vid. 
do Are. T. 1.0 L Í.° C. ?~0, p. 127. 

O sitio é sadio, indaque-nfoga<.lo de serras allissi
ma.; que o rodeam. Id. ihid. L. 2. o C. 5 .0 p. 195. 

Certo signal de quererem ficar em estado que nunca 
mais ,·ejam dos olhos suas oYclhas. Id. ibid. L. 2. 0 

c. 13, p. 219. 
Recebia a todos com a bocca cheia de riso ngasa

lhando-os de pala\T~IS. ld. ibid. L. 3.° C. G.o p. H1. 
Um homem c só e despido na ele enlrar c render 

o paraíso defendido de cherubins com armas de fugo. 
Vieira, Serm. T. 6 . 0 p. 3f)3, col. l.a 

Aquelle cavalleiro do Aoocalypse, que montado so
bre um caYallo pallido, Linha por nome Morte, espo
reado da tristeza corre a toda a prcssn. ld. ibid . T. 7.0 

p. 379, col. 2. a 

Picam de esporas, largam ·redeas logo . 
Cam. Lus. c: 6.0 E. G3. 
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Lagar e parte a~onde. 

· A gente ordinnria bebe de poços Q tanques: God. 
Rei. C.' 2.o 

Assim o entendia o glorioso fundador nosso, quando 
nos escrevia a lei no monte alto de seo espiri.to recebida 
do Divino. Souza, Vid. do Are. T. t. 0 L. f .• C. 3. o 
.p. 27. 

_ Tomando forças da desesperação pelejavam como 
leoes. ld. Hist. de S. Dom. P. 2. a L. 2.° C. 20. 

Vereis a maior parte do mundo receber l~is àe po
der tam pequeno . .T. Freire, Castr. L. 2. 0 n." 7. 

Ao lon·go d'agua o niveo cysne canta, 
Responde-lhe do ramo philomela. . 

Cam. Lus. C. 9. 0 E. 63. 

E em Intim: 

Clamnt de via. 
Ter. Andr. 3. 2. v. 12. 

Chama. da estl'ada. 

Origem e principio d' on
de alguma Goisa vem ou pro-
cede. ' 

Tndo o que nasce tem semelhanca uaquillo de que 
nasceu. J. Ferr. Aulegr. foi. 85 v. • 

Os reinos que sua amizade acceitavam de barbaros 
~ram feitos politicos, de fraco[; poderosos, e ricos de po

res. Bar. Dec. 1.a L. 4.° C. 9. 0 p. 31.8. 
E' coisa mui nota ílOS bons mareantes, que da in-
voJ,, n . 4 
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clinaçao das arvores éiLle estão ::o longo do mar conhe
cem que vento cursa naquella costa o muis do anno. 
llaJ'. Dec. á.a L. 1.° C. I .2, p. í6. 

Honrada c9isa é que a .-alentia Yenha por herança , 
e por eonlinuaç.ão de muiLas cdatles, mas lal~' cz pode vir 
de tam longe que chegue ja mui cançaua. Vieira, Scrm. 
T. 6. 0 p. 331, col. t.a 

DJ.s demasias da sua gula inferiam a breYidaue da 
3UU ' 'ida. Id. ibid. T. 7. 0 p. 401, col. 2.a 

l\fas esta Lcnção sua agora passe, 
Porque emfim Yem de estomago damnado. 

- Cam. Lus. C. 1. 0 E. 39. 
Viu de antigos. longiquos, e altos montes 
Nascerem duas claras e altas fonles. 

Id. ibid. C. {. 0 E. 69 . 
Conlcnl~ com a pen·a 

Que ele lam bellos olhos procedia. 
ld. Canc. 4.. a 

E em latim: 

AudiYi hoc de pareQIC mco. Cic. pro Ralb. t> .
Ouvi isto de meo pae . 

. . . De mensa suâ 
Dal assa Dominus. 

Phrod. L. 3.° Fah.7.a 
Dá-me meo Senhor ossos ela sua mesa. 

Em com posição Lemos ~ 

. Deduzir (I), tirar consequencias tle factos conheci-
dos ; - demonstrar, mostrar ou proYar inferindo de 
prinéipios estabelecidos;- derivar, -do laLim derivare, 
composto de rívus, rio, preposição de, e desinencia in-

(i) Esta mesma doctrina se pode deduzir daquelle verso do 
Psalmo 24. Man. Bemard. Luz e Calor, Doctr. 5.• p. 87, col. 2.• 
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~n~li\ a are, á leLtra Lrnzer, ou c; nduzir ·agua do rio; 
1· e trazer da oriaem etc. 

' o . ' 

D 
De ciosos nüo eomem as mn.Jh.cres com c!leg. Bar, 

ec. :·L a L. 2. a C. 7. o p. I 9 9. 

3 
Fo lgaram os nossos de o vm\ lu. ibid. L. 3.° C. lO, 

P· õG. 
De bruteza e perguiça padecem andarem vestidos 

geralmente de pelles por corlir. ld . ibid. L. 4.u C. 2. a 
p. 392. 

Mas os la\'orcs de que era 'feita (uma sepultura) de 
~astados do tempo se não podiam enxergar. Moraes, 

alm, d'IngL T. 1.1) P. t.a C. 36, p. 223 . 
. Prostra-se por terra á visla de muito poYo que a 

C
segum de lastima. Souza, Hist. de S. Dom. P. 3.a L. 2. 0 

· 16, p. H5, col. 2.a · 
,. Me deu uma grande febre de que logo me sangra-
um. Vieira, CarL. T. 3.° Cart. 12, p. 12õ. 

Fugindo a setta o .Mouro vae tirando 
Sem força ele covarde, e de appressado. 

Cam . Lus. C. 1.0 E. 91. 
De contente de -rer que a dama o manda 
Pouco cuida que faz se logo abranda. 

Id. ibid . . c. 6. 0 E. 90. 
E lhe dará de comer 
Uma bestial selvagem 
De d6 delle. 

Gil Vic . Obr. T. 2. 0 p. 30 . 

E em latim: 

C Flebat paler de filii morte. Cic. 3. Vcrr. 30. _.. 
horava o pae por causa da morte do filho. 
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... Nos amas 
De fitlicinn isthnc. 

Ter. Eun. 3. 2. v. -3. 
TenJas-nos nmor por C\\nsa d't>sla tocadora de 

flauta (1 ). 

Direitoi e posse. 

Da idéa de origem c principio d'ondc algun1n coisa 
vem 011 procede, se deduz a de direito e posse._·_ n ·aqui 
Jirro de Pedro, espada de Antonio, etc. -

Referenc-ia, tocante, r~
lativo. 

A primeira coisa qnc fez foi e\pedir João Homem 
com cartas aos feitores de C:lllanor , Cochim, c Coulãn, 
csct·evendo-lhes de stril chegada l3nr. Drc. I. ;t L. fJ. o 

C 9 o . • 
. . rn ·pnnc. . 

Cuja parede é de mais de 'in ~e einco palr11os l-
largo. ld. ibid. L. 10, C. 1. 0 p. 37fl. 

(1) Filinto Elisio 'numa no la sobre a preposição dt que em-
prega no seguinte trecho: · 

•.. De afflictos, de forcados 
. A déixar taes empregos, vam se ás sell'as 
Seos males contia r ... 

Diz:-" Creio que meos erudiclissimos leitores se lembram 
muito bem do uso que os nossos classicos fazem desta partícula 
de em logar de muito. ''Obras Compl. EJ de Paris, T. 6. 0 p. 553. 

Truca, porém, de fal::;o o no:sso Filiulo.- Não só oo refehdo 
trecho . senão em toda~t as orações em que a dieta partícula é pre
posição separavel, não quer dizer muito; nem em tal accepção a 
empregaram nunca nossos classicos. -No trecho citado denota 
expressamente causa. · 
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. Era pobre de dinheiro por o seo reino não ter tanta 
copm de mercadorias. Bar. Dec. 3 ..... L. 8. o C. 3.0 p. 260 • 

. Vendo o Juiz que a accusação contra· Cresino pro
cedia de inveja o houve por absolto d ella. Id. Dec. L a . 
Apol. 
L 'A cidade de Madrefa\'al que era somenos das ou-
ras. ld. ibid. L. 5.° C. 4. 0 p. 56i. 

'.l'. De todas estas joias, como digo, zombam. Luc. 
3.o L. 7.° C. ~.o p. 2::L 

d 
1 

Não fa!taram alguns que. . . Yiessem a murmurAr 
c le. Fern. Mcnd. Pcregr. T. :2.° C. 119, p. 140. 

Os mares ficaram lam cavados, e com escarceo ~ 
~b· ~gas tam allas que era C(}isa espantosissima de ver. Id. 
I Id. C. 137, p. 226. 

Todas estas coisas se dizem de YÓS. Id. ibid. C. 180, 
p. 236. 

C 
Esquecidos dJs brios c-om que bizn-rreavam. J. Frerre, 

astr. L. 2.o n. 0 20. ' 
Como monstro da Lerra em que n'ascern, os paes e 

a patrin o negavam de filho. Id ibid. n.a 181. 
. De muitos sanctus lemos que o começaram a ser 
Inda no berco. Souza, Vid . do Are. T. 1. 0 1.1.° C. 2. 0 

p. 19. . 
d Foram bon:; de contentar os nossos antigos. ld. Hisl. 
e S. Dom . P. 2 .... p. 161, col. 2.a 

C 
Teem ricas mãos de coser e lavrar. Godin. Rei. 

. 13, p. 97. . 
De toda a sorte de mantimentos é (a cidade de Alepo) 

~~~n~anLissima: de fructas regaladissima: de carne pro
~~ ~ ~~Ima: de peixe somente sente alguma falta. Id. ibid. 

-· - ·), p. 207. 

1. b' _Os aposLolos no Cenaculo ja estavam ordenados i 
li.l

1
1htados de sacerdotes. Vieira, Serm. T. 6. 0 p. 523, 

CO. 2 .a 
No 

ibid. T. 
' 

mesmo ponto ficou limpo e são da' lepra. Id . 
7. 0 p. 179, co!. 2.a 
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P"arecc que se arrependeu a fortuna ào que lhe ti
nha dado. Vieira, Scrm. 'f. 7. 0 p. 228, col. 2. 3 

:Máo d.e contentar. Id. ibid. T. 12, p. 191, col. 1. 3 

Lembre-te de renorar o dictame, de que o irado, 
c1manle o seo calor, mal pode falar com accerto. Man. 
Bcrnard. Luz e Calor. P. 1 a Do::lr. 6.a p .. 138, col. · t.a 

E em latim: 

De lanificio ne-minem mctuo. 
Plaut. 3. I. v. 22. 

Quanto á arte de preparar lnns não temo ninguem. 
Lcgati de pace. Cms. de Del lo Gall. 2. 3. -Em

, baixl'!dores quanto a negocios de paz. 

A este Jogar deYcmos referir as expressões:- triste 
àe mim, mofino tfcllc;- bem como est'outras: -a 
broh.a da Yelha, o lraclanle do rapaz, etc . . 

-Tcem mais refercncia n este Jogar as seguintes phra
scs: facil de digeri-r., diillcil de n.Jcançar. custoso de per
ceber; i. é facil quanto a digeri!', dífficil quanto a al
car.çar, custoso quanto a perceber. 

Convenienle, opportztno. 

Em ~e-gui<.la ás iuéas que nccabamos ele expcndel' 
Tem n de conveniente c opportuno com qac dizemos:
horas de jantar, tempo de dormir, ele. 

A iu ~a de convcnicnlc, oppt>rtuno, traz a de- des
tinação, para,- com que dizemos: moço de scnir, ca
va !lo de alluguer, garrafa de Yinho, copo de ngua, tinta 
tle escrever, ele. 
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Extraccão 
• o 

~ Dormindo Adan, tomou Daus huã co.ita delle, c fezc 
dela molher, e pose-a ant Adam, e disse enlom Adrim: 
Eslo he osso dos meos ossos c carna &1 minha carne. 
Incuit. d'Alcob. T. 2. 0 p. 7.' 

Em .laLim é o mesmo: 

Os ex ossibus meis, ct caro de carne metl. Gen. ~. 
v. 23. 

Quahdade. 

Em quanto alli hytwcrnou, passou trabalhos de fo
me,_ sede c enfermidades . Bar. Doc. 3.a L. 1..° C. 5. 0 

p. ü~. 
A iJéa de qualidade é ainda designada pela prep. 

de 'numa infinidade de exemplos, eorno sam v. gr.
Yaso de cristal, columna de porphyro, templo de mar
more, etc. . 

1
. Semelhantemente dizemos: homem de juizo, de pro
)idade; senhora de bom proceder, etc. 

Em latim é o mesmo : 

.· .. Fuit in tectis de marmore tempiuni. 
Virg . .lEn. L. 1~. 0 v. &,57. 

Hom·e nos Paços um templo de marmore. 
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Pa1·te de um todo. 

O pregador ha de saber tudo, ou, quaodo menus 1 

ha de saber de tudo. Vieira. 
Achando as virgens nescias que se lhe apaga,'am 

as Iàmpadas, chegaram-se ás prudentes a pedir .que lhe 
quizessem dar do oleo que traziam prevenido. Vieira 1 

Senn. T. 4 . o p. 2 6<2., co I. 1. a 

Em latim é o mesmo : 

Date no bis .de ol!w vest.ro. l\fatl. Cap. 2u. v. 8. 

Ext(insão de espaço, gran
deza e medida. 

Cidade grande de tres dias de caminho. Fr. Gaspar 
de S. Bernard. ILiner. C. 17. 

Pasrtadas estas campinas. que podiam ser de dez ou 
doze leguas, chegamos a uma villa. Fern. Mendes, Pe
regr. 'f. t.o C. 90, p. 363. 

A estatua deste monstro era de prata em vulto de 
homem agigantado de vi.nte e seple palmos em alto. Id. 
ibid. T. 2.° C. 161, p. 349. 

O qual idolo é de oitenta palmos. Bar. Dec . 3.• 
L . 2. 0 c. õ.o p. 16-L 

O circuito désta peninsula era de duas mil e qua
tl"o centas milhas. God. Rei. C. 21, p. 165. 
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Tempo em q·ué, diJJrante 
o qual. 

!51 

D De noite se passaram todos a terra firme . Bar. 
ec. La _L. Lo C. 11, p. 89. 

d Ra~1a neste passo antre a ilha e à terra firme, obra 
e um l11·o de pcdr:t, que se nfi:o podia passar a váo; e 

o~tro tanto espaco, que de baxamar dava a agua per o 
giolho. ld. ibid. • 
ld De noit~ e de dia roldaYílm os passos de suspoila . 

· Dec. 2.aL. G."C. 8 .0 p. Hi. 
d E de passagem leixou Jorge de Mello na fortalew 
c Cananor. ld. ibid. L. 7.° C. 3.0 p. 1.7~ . 

. b. J~stei ro que de maré v as ia se passa v a a pé. Jd. 
I ld. L. 9.o f.. t.o p. 3 2L . 

11 De maré vasia os na\'ios ficaram metÜdos na va~a. 
< • i bi d · C. 6 . o p. 3 R O. 

f Partiu-se pera Goa e de caminho reiu provendo as 
ortnlezas de Calec~il e Cananor. Id. Dec. 3." L. 3.° C. i e 

p. 240. 

d Commetliam as tr11nqueiras combatendo-as 48 dia 
6 e noite. ld. ibid. C. 2. 0 p. 2&8. 

L Chegou a Tidore de. madrugatla. Couto, Dec. 4.1. 
· 3.o C. 2.n p. f77. 

A agua assim de verão, como de hynverno a bebem 
quasi fenendo Luc . T. 3. 0 L. 7.° C. !~o p. ~H. 

Não deixemos de adveriir de caminho que o minis
t8ro maior nunca se mclte na j urdição do menor. Vieira, 

erm. T. 6 .0 p. 212, ool. 2.a 

E em latim: 

Navigarc de mcnsc dccembri. Cic. Q. Fr. L. 2. 
el.' . 1.- Navegar durante o mcz de dezembro. 

, 
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Vigilas lu de Hoe;Le, ut luis consulloríbus respon
deas. lu. pro 1\Iurrcna, § ~2.- Vigias durante a noite 
para poderes dar resposta aos qne te consullam. · 

Quando esta preposição denota ternpo em quê, d~t
rante o qual, -pótlc algumas vezes elegantemente suppri-
mir-se, v. gr. ' 

Correu a costa até chegnr ao porto de Cal! e já noiLc, 
onde dormiu. Dar. Dcc. 4.a L. 8.° C. 12. p. 416. 

Sco. eoslumo é darern lodos os dias incenso, m·anban 
c lftrde. Pnnt. dAYcir. llincr . . C. 43, fol. U.6. 

Minsor, rei de Marrocos, allongando-se dos seos na 
caça, Yoiu j;í noite a achar-se perdido entre umas lagoas . 
Man. llern. Nov. Flor·. T .. 2. 0 p. I üL 

Dnração, medida de tem
po, cdade . 

Era mancebo de té dezoito annos. Dar. Dec. 3. ~ 
L. 2.° C. 9. 0 p. 2-!.7. 

:Mulher ja de dias. Fern. Mendes, Peregr. T. 1. 0 

c. 37, p. 131. 
lUulher ju de trinta annos, mas bem assombrada. 

ld. ibid. T. 2.° C. 1H, p. 186. 

Augrnento, forÇa e inten
sidade. 

Em composição Cônl rarios verbos e nomes' passa 
esta preposição à denotar augrnento, força e intensidade; 
v. gr . : desangmr, tirar o sangue alé es_goLar. 

cc Desangrados do nosso ferro, uns mortos; outros 

" 
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desalentados, perderam o logar e as ·vidas.» J. Freire, 
Caslr. L. 2. o n. • 1 O í. 

. . Dela'fY}ber-se, lamber-se muito, come fazem alguns 
an1maes quando se recream; fig. folgr.r . 

«Doi solto clelambe·se Lodo . >l Proverb. 

1 ,E assim, demorar, denegar, devorar (l), decan
.ar ~2), denrLicular (3), denegrir, deseccar, deprecar, 
001llora, delonga, devorador, delcixnclo, dctonacão, delei-
xamenlo (~ )~ dctardançn (!)), etc. • 

Tempo clescle qurJ. 

l Vinha per cnpitfío. um caYallciro ela c:1sa do Infnn
c, chamado Nuno Tri.;tão que elle crcara na sua ca-m ~ , 
·ara de moco pequeno. ll-ur. Dec. 1.a L. 1. o C. 6. 0 

p. rl3. • 

l Passados dois dias de sua chegada começou elle en-

cender nas coisas de sua obrigação. Id. De c. 2. • L. 'i. o 
.4.op.182. 

d' Sub:ncto á caràreh1 achnr~m Fcr~ão Se:rãó· cahido 
D aquella hora no chiio com rn::us de ' 'mlc fendas Couto, 

ec. 4.a L. 2.o C. 3.o P· 95 . . 
Um dos mais portentosos e exLr~nhos casos _que ele 

~lcmor·ia de homens se contam. Souza, Hist. de S. Dom . 
. 2.a L. t>.o c. 10, p. 37'2 , co l. f. a . 

tr o--(~) Come:. é levar pouco~ pouco e a hoccados: devorar. é 
ílo"' e eogul1r de uma vez . Vieira, Serm. T. 7. 0 p. 70 e seg. 

r ~(2) Decantdt'e, valde cantare. Du Cange, Glossar. ad Scripto-
es Jled. e.L. Iul'. Latinit. . 

p. oJ~l Arlicular COUJ precisão e clareza. Vieira, Serm. T. 1 o 

t · (4) Se ella (a alma do homem) he abavxada per deleyxamen
so •. • • ~nlão miuguoa c desr.rcscc, então 1ierde a propria !'remo-

UI a. y1d. Monast. L. 2 .° C. 11, p. 377. 
cl (f>) O primeyro grao da omi11ladc é obedeença sem detar-
ança .. lnedit. d'Aicoh. T_. 1." p. 260. 
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Furacãa qual nunca de memoria de homens se Li
nha visto (l). Souza, Hist. de S. Dom. P. 3.a L. 2.° C. 9. 0 

p. S9, co!. 1.& 
Não o ,·istc rcsuscilnr a Lnznro sepullarlo de quatro 

dias? Vieir. Serm. T. 7. 0 p. 267, col. , 1."' . 
Trabalho de pela manhan <1té a noite. ld. Cart. T. 3. 0 

Carl. S?.a p. 10. 

E em lüLim: 

Assim crendo fui porque bebe~se 
O Yeneno amoroso de menino. 

Cam. Canç. 10. a 

Et incestos amores 
De tenero meditntur ungui. 

Hor. L. 3. 0 Od. G. 

E des da tenra infancia met:ita incestuosos amores. 

Notemos agora uma singularidade, e é que domes
mo principio proveem con:;equcncias oppostas. , - Por
que. Yendo nós que da idéa de mov·imento de um ponto 
dé partida se tira a de diminuição, privação e falta, ve
mos tambem que da mesma idéa se deduz a de augmen~ 
to, força e intens-idade que lhe é inteiramente contl·a
ria (:2). - Todavia, estas duas consequencias sam rigo
rosamente deduzidas, e não podiam deixar de se1· ex
pressadas pela prept>sição de, que, dcnotaado movimen
to de um ponto de paTtida, e afastamento á'esse ponto, 
fo.rç.osamcnte havia de indicar as dLJas idéas de augmen
to e dimirtuição, que resultam cl'este principio, o qual 
prodtnindo pol' uma parte augmento no espaço e tem
po, . produz, por out.ra, diminuição na luz, no calor, na 

(1) Aqui a pl'eposição de correspoode á latina posl, i. é de
poü, ou desde qu.d; -porquanto a phrase é a mesma que a lati-
1M : post hominum memoriam' ; i. é a contar depois, ou des de que 
ha memoria de homens. 

(2) O sabia Presidente de Brosses, em seo Tractado da For-
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Hllrnçfio, 1w grantl ezn appnrcnle Jos objt!c.lof:; ele, Isto 
na ordclll ph ysica:- na moral nconLece o mesmo. Tra
zentlo o lll OYímcn lo Je um ponto de p:ntida ~lUgmcnto 
lla edade lllllnann, traz diminuição na amiz tdc, na !em 
bra~~-a elos .og:1rc::;, na recordação d t)S nollles, ·ele . e l.c. 
- hca, portanto, d'eslc modo clara c do facil intelli
~cnria a comiH'chcns.-to de um facto que füra, uliá~ , in
lllll'lligi H' I. 

1. De,en~os Lambem notar, que Lcn~o Vossioapponta, 
uo ns rcfcnua:.; propr:edndes da prepos1·çJo de, faz, com
tudo, nma ob ·en<t ção errada, ou, quando meno~. in
completa; por quanto diz: - ·De in Yerbis auget: utrle
arnu demiror. In nominibuspn'vat: ut dcmens. Grnmm. 

~Ht~ào Mechunica das tiuguas offerece \·arios exemplos de deri
'?çoes alteradas até o ponto de fórmarem um conlrascu~o entre a 
Pa!ana e a coisa si:.rn1ficada _ D'estes exemplos cop~aremos o 
JllliiiJCiro. ~ 

r (( Veut-on \"OÍI' tusqu'oil peul aller l'abus de la derivation, à 
t'Ce d'étenure l' acct>plÍOil u'1111 111ême IIIOl à des significalÍOil:i 
r cfrade~s de prcs eu prcs '/ Se~gneur pour chef, hommc cons.id~
b~ llc, VJ ent du lat1u scnior, 1. e. le plus v1eux. Le terlllc etolt 

JCn nppliqué dnns un siccle oill'âgc dccidoil de la prc,eminence 
~utl:e le~ hummes, oü le plus Yicux de la tribn, du ca_nlon, de la 
ülllille etoll lc chel' des autres; corumc cela se pracl1.qne el?corc 

Parn11 les sauvag;es . On a pu rarsonnahlemente aussi dans une re
puhltque appeller senat cl senatem·s, le cou8eil des vieillards qui tro ' 
t> u_verne la na Li ou : - .Dclccti qttibus corpu> annis ·infirmu·~~. in-
genturn sapientiâ val'idum, 1·eipt~bl'icre consultabant: hi e:r; reta te.. · 
«ppel/abanltu·. (Sallusl. -Catil.) Mais COilllllC le mol scigneur dcsi
!:5111.~1lle plus considcra.hle du canton, on a nonJmé ainsi, sans égard 
a a<>e I d · I d' · E o , e possesseur ' une lerre. ti un Glalea u, une paro1sse . 
. l conJJHc les " l'a nds prvpriétaircs úes fuuds sont. communemeut 
~la co~r prcs de la pc r~onne du sou_vcrain, on a D?lll':flé les·ge us 
1 e. cout et de haulc ua1ssnnce lcs setgneurs.-De-1:-~ ne~nent ces 
0~Ul1ous familieres parmi nons. nos jeunes seigneurs. ; un jeune 
&etg~e.ur, c'est-à-dire un jeune vieillaTd. On n'est pas choqué d'une 81 1'1dicu!e façon de parler, parceque _la lraducLion du_ mol ~ l~issé 
rerdre_de ~· ue son origine et sou vnll seus. Mais qUJ ne mo1t de 
d~s vo1r tous deux accolés dans la 111ême langue, el d'entendre 

P•re en latin juvenis senior? Mcch. des Lang. T. 2. Chap. 10, 
. 105. 
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p. t G2, ob:;erv. 2.- A verdade é que augmonta, prira, 
e ainda diminue, tanlo nos Yerbos como nos nomes la
tinos, d'onde vem a mesma propried·nde aos \'Orbos c 
nomes portuguczes. 

Para prova de que Lambem diminue, priva e nega 
a significação dos verbos, appontaremos o:; seguintes: 

DE!RMO, AS· 

D.r.c6LLO, AS. 

DECRESCO, IS. 

DEDECORO, AS. 

DEDISCO, JS. 

l>EDOCEO, ES. 

DEDOLEO, ES. 

DEFLORO, AS. 

DEGUSTO, AS. 

DnnONESTO, AS. 

DELACTO, AS. 

DELIDO, AS. 

DllNASO, AS. 

DENASCOR, lZRJS. 

{\esarmar. 

Degollar. 

Diminuir, minguar. 

Dcshonrar, pri\'ar da honra, do de
coro . 

Desapprendú. 

Desensinar. 

Deixar de affiig_ir~se. 

Deflorar. 

Proyar levemente. 

Dcshoneslar, privar da honestidade. 

Privar do lei lo, dosmarnmar. 

Provar levemente; locar superficial· 
menlc. 

Desnarig(1r, privar do nariz . 

Morrer. 
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Descarregar. 

DEPRETIO, A~. Depreciar, diminuir o preço. 

DllVIRGINO, AS. Prirar d~ ' ' irgindade. 

D&vEsno, xs. Despir. 

... Para prora de que lambem augmcnLa a signillca
Çao dos nomes, citaremos os seguintes: 

DEcuns10, ONis. ': . Invasão, correria. 

DEFATIGATto, oNis. Cançaço, grande fadiga. 

DEFtAGRAno, oNxs. Inccndio, abrasamento. 

D&FnAunATon, on1s. Enganador. 

DEJRcTus, us. Hnina, grande estrago. 

DEJuniu~l,n. El grande ysolemnejuramenlo. Nc-
br;s. Diclion. e c i la A. Gcll. L. 7. 
c. 8. 

DE:-;EilATio, orus. Negação formal. 

DnPAncus, A. un1. ExcessiYamenle parco; i. é avaren-
to, mesquinho : - nimium sord·i
dus. 

DliPtonAno, oNxs. · Grande chóro, prnnLo. 

Et cmtera. 

No latim barbnro se nos depuram muitos exemplos 
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que omillimos, e em que se \'Crificam os uois refet·idos 
factos ; mostrando ao mesmo tempo como o genio de 
uma língua se lransmiLLc c apparec.e nas que d'ella se 
formaram. 

Art. 7. 0 

DES. 

A preposição portugueza des com põe-se das duas 
lalioas de e es que por synalcpha se unem e cunvertem 
em · des (1). - A preposição es significa: esforço para 
expeller, movimento para {6ra;- e a preposição de tem, 
C.Oill il já vimos, a significa~:<lo de- movimento de um pon
to de partida.- n·aqui vem a preposição des a denotar 
- separação com re(erenc~a a um ponto de pat·tida ~· -
(]'onde a idéa de -- afastamento e desvio,- a quai , no 
qu e respeita ao intellcctual e moral, dá a de - desin· 
telligtmcia, não conformidade. -Da idéa de afastamento 
c desvio, vem a de -privação e falta, -da qual se de
duz a de- negação.- - Finalmente, da idéa de privaç.ão 

(1) Aqucmuuviúard"csta origem e composição diremos que 
a lingua ~orlugueza tende a unir a preposição de não só á prepo
tiição es, senão a outras de que primilimmenle se servia com ns 
formas origi naes la Li nas. 

Por este modo, da preposição ante fizemos deante; -da prep. 
tras, detrás;- da prep. pos, depós e depois;- finalmente da 
prep. es fizemos des. ' 

Se ainda isto não bastar, accrcscenlaremos que a uma infi
nida~e de.verbos e nomes que antigamente usavamos com a prep. 
e8, BJUOctamos a prep. de fazendo das duas a exclusivamente por· 
tugueza dcs. 

Assim de csbagoar, esboroar, escabellar, esrarnar, esfolhar, 
c1garrar, esh.eràar, esmaiar, estorroar, estruir, esterrado. escant· 
pado, e$lroço, etc. fizemos desbagoar, desboroar, descabellar, des~ 
carnar, desfolbar, desgarrar, desherdar, etc. 
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referida a uma circumslancia accessoria cuja ausencia 
auglllenta a sianiucacão dos vocabulos, j)rovém a de-o o • 
,ugrnento, força e intensidade. 

Sepamção com referendá 
a ~~m ponto. · 

))l!snocc:~no'. 
VOt.. ll. 

Scjmnu, pu1· fóra do foro. - ·No In
tim barb~u·o é o mesmo. cc Des
afomre, exlra forum ponere. ,; 
Du Çange, Glossar. ad ScripL etc . 
-D'aqui o part. desaforado, ·que 
significa aUreYido, insolente. 

Separar-se ~om \· iol{lnêia. ·de algún1 
Jogar. 

Dixc D. Goncalo niendes .: Sé
nhorcs, estes ~1outos Yem com 
grão _loucura ; vamol:..os receber : 
Alli desctrrancaratii todoa contn\ 
cUes. Nobiliar. do Conde D. Pe
d·ro; p. t 22. 

Scpar1H' da conta, do dinheiro; etc . 

Separar=sc da contenda,. da disputa; 
A ppcrcebia-sc o Bispo parare.:. 

plicar, cnmo fora o que der~ prit1,; 
cipio á praclica: mas chtrilraiil 
criados com recado que t1stàva a 
pobre cea na mesà : e assim sê 
adspdrtircim. Souza, Vid. do Are; 
T. 1.~ L. 1. o c. 23, in fin~. 

Q~te solta lu.do da' booea pa1;a fóra t 
:5 
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deshonesto nas pa lavras , blasfe
mo. tuccna, T. 3. 0 L. 7.°C.13 , 
p. 85. 

E assim: desabrochar, desrivclar, dcsencabreslar, 
descartar, descarnar, desfolhnr, destroncar, desalrelar, 
despcar, desabrochado, descnrnnrlo, destroncado, des
mancho, descarte, ele. 

'Nesta preposição perde ás vezes a força a partícu
la de, conservando-a só a partícula es que denota sepa
mção de pa.rtes; v. gr. 

DESC.ANTAR. 

DRSFJLAIL 

DllSFOLJ.IlGA<t. 

DBSCANTR. 

Cantar separando ; i. é varia ndo as 
lcLLras, as copias, ou lmnben'l as 
notas da mnsica . 

Tanlo folgava de Yos otn·ir des
cantat' sobre esse divino cantico 
que n~o foi em minha mão soltar 
mna só palavra. Arrncs, Dial. 7. 0 

C. 18, foi. 268 . 

.Marchar nm corpo por nJeiras; i. é 
dividindo-se c separando-se em 
fileiras. 

E>.pellir o follcgo separado, ou por 
canacs diversos. 

Os quacs (certos peixes) tecm 
nas -cabeças umas coroas , porque 
desfollegam, que sam assi co
mo guelras. Azurara, Chron. do 
Descobr. c Conq. de Guiné, C. 59, 
p. 276. 

Concerto de 'ozes separadas. 

Do mesmo modo: dessorar, dcsncvar, dcst.orroar, 
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~estroçar, desfiar, dcsgrenhar, dcscabcllar, desbaratar, 
c estru\o, clespcrdicio, ele. 

Af'astamento e desvio. 

A idéa de afastamento e desvio não ~odia deixar 
de referir-se a um ponto qualquer:- é por isto,que a 
mencionada idéa é smnpre relaLi\'a a logar, ouparted'on
de; v. g1•• 

Afastar-se. elo prumo, da perpendi
cular. It. fig. Cahir desviando-se 
do primeiro esplendor, da nobre
za c opulen~ia antiga. 

1\fuil.as casas que foram nobres 
c illuslrcs agora estão descahidq,s 
e mascabadas por causa da liga e 
degeneração de seos descenden
tes. Arraes, Dial. 1.° C. 15. 

Desprcndcr·-se afastando-se d'onde 
esta''a anchorado. ll. fig. Desviat· 
do bom caminho. 

Desgarrando com o L~mpo des
cobriu muitas ilhas junctas.llar. 
Doc. 4. a L. !;.. ° C. 4. 0 .P· 271. 

A faslnr-sc lln Yin, allongar-sc doca
minho. It. Pôr-se longe, distante. 

Cnmpo dislanl~ tio povoado, do toda 
habitação. 

E assim :: desterrar, descompassar, desmarcado, des
mesurado , descompassado, .desviado, desterrado, des-
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amão, anL. (distantr, a que se 11ão póda chegar com a 
mão), desvio, descaminho, deshoras, etc. 

Desintclligencía, não 
conformidade . 

Desavir, dcsconch:tvar-se ( 1 ), descoi'rcor d;; r, des
confiar; d ~:;sconvir, desvruia r, desconformr, d('SLinido, 
desavindo , dcsconchaYO, dcsin~ell ; gcncia, Jesunifio , dcs
arcnça , desconcerto. ele 

Pri'wção e falta . 

D ESIIHDDAR. 

Pri,·ar ~la cabeça a algucm5eparan
do-lh'a do corpo. 

O mandou Soleimão descabe
çar. Bar. Dec. 4.a L. 10: C <!. 0 

p. 613. 

Do anl. csmaiar, alterado do latim 
exanimare. Privar tios scutidos ; 
it. nculr. perder o animo, os sen 
tidos, a cor: 

E' falsa n clymologia que lhe 
flá Franc. José Freire . Vid: llcO. 
sobre a ting. Jlorlug. l'art. 1.a 
p. 104. 

Privar da herança. 

(t) E' propri'Dmcntc appartnr-se, ou separar-se do co nela v c; 
1l'onde a id'éa ruetni'hysica de dcscon vir, dcsconcon.lar. 
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DllSQUEIXAil. 

. ' 

Dllst•tnl1o11 

J>riYar dos queixos; decepar os quei
xos a a lguern. 

Despedaça v a ussos c clesqttei· 
.xava leõens. Vieira, Sem1. T. 6.o 
p. ·321, col. 2.a 

Falla de az-o, ou de apLiuão. 
lloa proYa de: nosso desqzo no 

que nos toca. Souza, llist. de S. 
Dom . . P. t.a L. 3.° C. 1.6, p. 8",09, 

- co!. t a . . 

. 
Falta de estima. 

Assim como a desestima uos 
bons dá ousadia aos máos, assim 
o faYor que se dá aos máos que
bra o coracão aos bons. Heitor 
Pínto, Imag:P. t,aDial. 3.°C. 2. 0

, 

p. 7 9., CO I. 1 . a 

Falta de primor. Forma. esta pala-
na um euphemismo de que entre 
outros muitos usou .o nosso ele
gante historiador J. de Barros; 
\'. gr. 

A pouca verdaJe e dewrimo1· 
ue -elrei. Dec. 4.a L. 4 ." C. 2.0 

p. 5H. 

. ]~assim: uesalenlar. deslustrar, desmammar, des
n~embrar, . desnatur·ar·, desYirluar, desb;~rbado, desa-ta
~·~-~do, dcsenfcilado, destoucatlo, dcsnarigado, uesnor
teado, desmemoriado, desagasalho, dcsvirtude, desalen-
o, desalinhü, ele. 
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Negação. 

Da idéa simplesmente privativa passa n preposição 
des a indicar a negativa, . com a qual não s6 dcstroc c 
nega a significação de muitos verbos e nomes, senão ain~ 
tia que lhes faz adquirir e denotar a contraria da que 
teem; v. gr. 

DESAntAR. 

DESCONVEIITEII. 

DESFECH.Ul . 

DESGADAR. 

DESGOVERNAR-. 

Não amar ; abhorrecer. 
Quem aos que ama non h e pie~ 

doso, cruu deve ser aos . quedes~ 
ama.lnedit. ri' Alcoh. T.1. o p. t 76· 

Hcstituir a coisa que se tinha con~ 
verlido ao estado a nterioT á con~ 
' 'ersão. 

Ha de saber fa.zcr e desfazer, 
converter e desconverter... - Deos 
converteu a Nabucodonosor de ho~ 
mem em bruto, e depois tornou-o 
a converter de bruto em homclll · 
Vieira, Serm. T. 5. 0 p. 297 , 
col. 2.a 

Abrir o que está fechado. 
A consideracão é uma chave 

que desfecha todas as portas. Hei~ 
lor Pinto, Imag. P. J.a.Dial. 6. 0 

C. 3. o p. 214. , co!. 2.a 

1\'Jenoscabar. COlllo, Sold . Pracl. 
.Dia I. 1. o p. 9. 

' 
Dirigir, governar mal. 

do Al'c . T. I. 0 L. 
p. 430 . 

Souza Vid · 
' 3. o f: . g.o 
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Não quer·er· bem; odiar. 
Scnuo duas vontades de lle

becca : uma com que queria a 
Jacob, e outra com que desque
ria a Esau. Vieira, Scrm. T. 1. o 

p. 535. 

Fazer o q.ue é contra1·io ao serviço 
de alguem. 

Procurou logo todas as cousas 
com que podesse desservi1· a clrei 
seo padre e destruir seo reino. 
Rui ele Pina, Chron. de D. 1~ ffon
so 4,.° C. 66, .foi. 72, CQI. l.a 

Tirar o q uc se havia vestido, des
pir. 

Desvestitt as vestiduras {[a viu
v idade. Inedit. d'Alcob. T. 2. 0 

p. 61. . 

Cessar de viver. H. fig. Heformar a 
vida; viver ao contrari.o do que 
se tem vivido. 

E' neccssario desandar o an
dado, desfazer o feito, e desviver 
o vivido~ Vieira, Serm. T. 6. 0 

p. 22õ, col. 2.a 

1'\enhum amor; odio, aversão. 
Começa rom sua pelleja. j ugau

clo suas lançadas, pellas quaaes se 
bem podya conhecer o desamor 
que antro clles avya. Azurara , 
Chron. do Descobr . e Conq. de 
Guiné, C. õ6, p. 26:1. 
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l)ESGALANTE. 

GENIO 

O contrario de galnnle, incivil, Jes
corlcz. 

Invectiva lam pesada e desga
lante. D. Franc. l\tan. Apol. Dial· 
p. 358. 

Esta palaYi·a e aqui um cuphc
mismo de diccão do cullissimo A. 
dos Apologos bialogacs. 

Do mesmo modo: desacalnr, desandar, descomer, 
descostr, desjcjuar, desarrumar, dcsapprender, desnas
.ccr, dcsadornr, desobedecer, despinlar, tlcssabci·, des
mcdrar, OQ".prezar, descrer, cte ~ unir, desuiloso, dcscor
.Lcz, dcsensinadu; dcssabcnça, desYcnlurn, dcsdiln, des
ordem, ele. 

Augmento, força e in
tellSidade. 

A Hléa de augmento, força, e intensidade pro.rcnien
le da preposição (les, que, por ler força priYaliva c ne
ga Li r a, tende gc ralmen te ~ negar a sigm fi cação dos vo
cabulos e a privai-os da idéa af!irmativa, parece con
traria ao genio da Jingna, -Procede, todaria, esta sin
gularidade de referir-se a idéa de prh•ação a uma cir
cumslancia ac~cssoria, ~uja ausencia faz necessariamen
te augmcnlar a força e significação dos referidos voca
bulos; por exemplo; 

A li via r Lolal mente, tlcscarregando do 
peso que opprime. 

EscreYcu ao-papa, pedindo-lhe 
com grande inslancia o desalivas
se daquella carga. Duai~l. Nun. 
,Pescr , de Purt. C. 60, p. '203 . 
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Fazer_ gra ndcmcn te feio, privando 
do que cmbellcza. 

Gastar muito constimindo; Y. g1·. a 
madeira tirando ap:~ras; o ferro 
tirando !·imagem, corroendo, etc. 

Yariar lolalmenle, perdendo o tino, 
a razão, ele. 

Tolalm,enlc nú; ue:'\pojndo de todo 
-por haver sitio esbulhado do que 
possui a. 

Desnuado de toda sua fazen
tla. Vill. Mon. L. 1° C. 20, p. 236. 

Cheio de grande pavor, por h a Yer fi..: 
cndo pri,·atlo do aaiAlO. 

ferindo nos coracões despavo
·riclos cada golpe que sonYa nas 
portas. Souza, Hist. de S Dom. 
P. 3.~ L. 1.0_C. 10, p. 40, col. 1.a 

J~ assim: uesbutar, dcsinquictar, dcstragar, desabri
do:, desho~ado, desinquielo, descnxabido, deslavado, dcs
\'í\Irauo (I), dcsnudez (2), dcsYairança (3), etc. 

d (1) E rezcr?m huã cra~1sla ,mui .nobre estrada de marmorcs 
e colores desvatradas. lneJrt. J Alcob. T. 3.0 p. 15. 

d _ Era est l{ey· Ozias boô lnvrador da terr·~ e pagavassc muito 
e plantar arvores de desvairados fructos. lhrd. p. 70. 

Em cada navio havia instrumentos de desvairadas guisas, os 
quaes lodo aquelle dia a uma voz nunca fizei'Om fim de tanger. 
·Azurara, Chron. de D. João 1." Tere. P. C. 48, p. 153, co!. 1.• 
f (2) Passa~a a yida e,m .miserias e trabalhos, em desvelos, 
F
0
1
U1e, sede, murtos Jejuns, friO, c desnudez. 1\ian. Bernard. Nov • . 
or. T. 3.• p. 22'/. . 
. (3) Dota-se ainda o coraçam do que ora com desvairança de 

lllUilas cuydaçõcs Vid. Monasl. L. 1." C. 18, p. 209. · 
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A ri. S 0 

DI S. 

Preposição inseparnYel. da latina dis, qne oracon
serva esta fórma, ora perde o ·& convertendo-se em di. 
-Parece que os romanos a tomaram do. grego dis, que 
sjgnifica duas vezes, ou em duplicado; idéa de qúe pro
,·ém a de- desunião de partes,- que dá a de- sepa
ração,- e esta a de-. afastamento e distancia- d'on
de \em a de -- privação, negação e falta- e bem as
sim a de- desintelligencia, não conformidade.-- A idéa 
de separação dá tnmbem a de- dishncção;- porque, 
quem separq distingue, e quem houver de distinguir ba 
de separar. - Po1· outra parte. como da idéa de duas 
vezes, ou em duplicado, provém a de repetição, aug
mento c força, passa esta preposição a ler lambem a de 
-iteração, augmento e intensidade, - que communica 
a , ·anos verbos e nomes com os quacs entra em com
posição. 

Desunião de partes, 
separação. 

Dispersar, di spergir ( 1 ), <.li ssimíuar, disseêar , dis~ 
tilnr, discorrer, ui sg rPgar, dissipar, dissociar, dissol
ver, discursar·, di sjunrt.i...-o, dissoluto: dispersão, di s~ 
juncção, d.i vorcio, ele. 

(1) Arraes, Dia!. 7.° C. 18, foi. 267 v. 
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Afastamento e distan
cia. 

75 

. Dilatar, diil'erir, uirergir, distar, disLrahir, dislan-
c~ar-se, dill'racção. divcrgencia, disLracção, distancia, 
íhsl<11ltc , distntúissimo (.1), disforme, ele. . 

' 

falta. 
Privação, negação e 

Difl'umar, ditiicullar, dissnhorear, difficil, displi-· 
centc, dilTamaclor, diffamaLorio, diffidentc, diffidencia , 
difficuldade, displicenciiJ, dissabor, ele. 

Desintelligencia, não 
conformidade. 

Discordar, discrepar, dissentir, divorciar, dive.rgir, 
dissidente · u'iscordc discordante di~sono clissidencia 

• ) . ' ' IJ ) ' 

ll1ssonanciü, di Yergencia, disputa, dissensão, etc. 

Distincção. 

, Discriminar, discernir, difi'erençar, distinguir, dis-
por, (rôr com disL1ncç.ão, i. é por classes, etc) , diff.~
ren te, clissimilar, dissimilc, d!spar, discreto, (do l<llim 

(1) Arraes, Dia!. 3.°C. 18, fol.10ã . 
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discretus, p. p. de discerno, ~. ere, discernir, distin
guir; i. Ó que UÍslingue, que diffcre:IÇ:l; porque CSlCS 

particípios tomam, como já rimos, signiHcação acliYa 
tanto em latim, como em porluguez), disparidade, dis
crição, uisérímcn, Jivisa, etc. 

Iteração, augmen&o e 
intensidade . 

Diglat.liar, clindgar, dimntJJr, dilacerar, d,ilucifhl', 
disperso, (do latim dispersus, composto de di e spars~ts, 
i. é muilo· derramauo), diligente, Jileelo, diluciclaç.ão, di-
luYio, cl<'. · 

Art. !l. 0 

E~l, EN, l.\1, L~. 

A prcpo3ição portugueza em, que, co;m scparaYel. 
se emprega com esta fórma (I ) , c unida aos verhos e 
nomes já com esta ~ncsma fórma, e já cóm cst'outras 
en, ún, 1·1z, pro\'ém da latina in, que denota tendencia 
a um ponto interior; itléa. que cquiYale á de -movi1 
menta de fóra para dentre J . de que se lira a de- direc-

(l) Antigamente ·se empregava Lambem com a rórma cn, a 
qual, juncla ao determinativo dc.monstrativo o, a, uava eno, enct; 
v gr. 

Tomou Rcy Faraó h nu anel, c pose-o cna mnaõ a Joseph .•. e 
pose-lhe huu colar d'onro ano colo, c reze-o segundo ~:no seo rei
no. lncdit d'Aicob. T: 2. 0 p. 6:i. 

D'estas rórmas da preposição en, jnnclas ao tlclerminativo 
demonstrativo o, a, os, as, vieram uflllal u::; de que h(lje usaull'5 
no, na, nos, nas. 
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Çào a nm pauto,- que dá a rle -lo.~ar para onde,
c esta a de- destina.çü.o, para, afim. - J)a idéa de di
recçno a um ponto se infere a de-'l·eferencia, t .. cante, 
relativo, á cerca, quanto. - A mesma idéa de direcçiio 
a urn po.nlo produz a de-contrariedade, emopposição, 
cont-ra.- A idra de tendencia a um ponto interior tri'z 
a d'esse mesmQ ponto;· d'aqui -- situação interior, den
tro,- e-lagar onde.-. A idéa de tendencia a um pon
to interior dá lambem a de- actualidade, estado per
manente.- Da idéa de moYimcnto, qualquer que seja, 
Yem a de- temJÍo o occas·ião em que alguma coisa se 
fa.z, acontece, ou subsiste; - e Lambem a de - modo 
Porque alguma coúa se faz, acon_tece, ou subsiste, como; 
na {ó1·ma.- A idéa de tcndencia a um pJnto interior, 
l.ltle é a mesma que a de gravitação, <.lá a de- (o1·ça c 
?ntensidade . - Finalmcnlc, da idéa de morimento de fó
ra para dent.ro nasce a de occull.ação, c d'esla a de-. 
negação;- porque, a quem quer negar, ou recusar al
guma coisa, a primeira idéa que occorre é a de occul
lar ou esconder· e:;sa coisa: movimento inslincliYo, e que 
lemos até nos meninos, que, não querendo dar o orin
co que se lhes pe<.lc, o escondem logo em si. 

Movimento de {óm para 
denti'O. 

d P!·imeiramenle manJo mco corpo em. Saneio Pelro 
e Cc~1. Dissert. Chron. de J: P. Hibeiro, T. 1. o Dor. 

n.o 20 p '>79 . -' . - . 
e Sendo . ja alongaúo da. ciúade de Londres, foi ter cn ~m Yalle dcspOYOado. Moraes, Paim. ·d'lngl 1). 2."' 
. · 54, p. 366, c seg. 

1 ' P.assado aqucllc terreiro entraram em um patco <.le 
u [1CndeJ'CS. Dar. Dec. 1. n L. l.-0 c. 8.0 p. 33~. 
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ToLios se armaram c mctLcrnm em os naYios. Bar. 
D 6) a L 11 " C " 0 3 r·7 e c. ... . . ". q. p. . ;) . 

Queriam fazer o ninho em ']lle se recolhessem. IJ. 
Dec. 4. 3 L. 1.° C. 7. 0 p. 42. 

Vcsle-se em um habito de penil.cncia. Vieira, Scrrn. 
T. 9.0 p. 2.73. co!. 1..'1 

• 

1~ em Iat.im : 

rnrio. 

nus(1) . 

In officinam fabri Yenil Yiperil. 
Ph::cd. L. L o Fnb.· 7." 

Entrou uma viYora na officina de um opc-

Quo te agis? - Egone? in \'oneris. 
· Plaul. Pan. 1.- 2. ' ' . ·t:U. 

Aonde le diriges?- Eu? ... A' de V c-

E ern- composiçno: 

Embrnçar, cmpnlmar, embainhar, embarcar, em
bolsar, cmbclesgar (2), cmprenhar, cmhoccar (3), en
cher, (do lat. implere, composto da raiz pl, que signifi
ca multidão, augn1ento, como em plus, mnis, pl?:f,rimus, 
mui lo ele., da preposição in, denotando movimento de fóra 
para dent·ro, e ela de..;incncia infinitiva ere ~·á letl!'a occu
paT, int·roduzindo, mettendo para dent·ro), encarcerar,. 
ensacear, engarrafar, engn lir, enc.aixar, enredar, cnco-

(1) ~olc-se que a ellipsc do nome casa, Lam frequente na 
língua latina, é vulgaríssima em nossas províncias, onde nunca 
dizem : vou a casa de Ped1•o, ou a casa de Antonio; senão: vou · 
á de Pedro, vou á de Antonio. 

(2) Bar. Dec. 2.• L. 4.° C. 1.0 p. 362. 
(3) Havendo conselho com os seos capilães, determinou-se 

nel\e que era serviço delrei cmboccar o Estreito. Bar. Dec. 4.a 
L 2.° C. 10, p. 183. . . 

: 
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brir, cnzunar ( 1 ), impedir (proprianiCntc é enlear os pés 
~al gnem para niio poder andar), influir (2),_inspirar (3), 
Jl!aqocnr, illudir, irromper, enlhesourar, enfol'llar, in
vadir , inlluição, in:upção, ingresso-e ele. 

~ 

Di?·ecção a wn ponto . 

. Pondo a proa em atravessar aquelle golphão qne 
Jaz entre a terra da Indin e a outra de Africn, para lo
l11ar o roslv tio caho Gua rdnfu. Bar. Dec . .:ta L. 7. 0 

C. 7 .o p. 22 H. · 
. I~ recebida nbsolviç.iio gcr;ll do ·\'ignrio, pozemm o 

Pr1lo em terra. ld . ibid. L. 6.° C. !~-,o p. 57. . 
Os que aGucliram ao mar, por que os mais dcllcs 

anuaYam offendidns de Lacsamana , pozcram o rosto nelle. 
ld. Dec. 3.a L ·10 C. 2. 0 p. qli8. 

Encarou em nossa fa~e qu·e muitas yezes se fez ver
melha com motes e zo mbaria , que é um pessimq gcncro 
de injurin. td . Doc . 4. .a Apolog. . 

· Costeamos a terra com. , ·cntos ponteiros de um bordo 
nQ outro. Fern. l\Ie11tl. Pcregr. T. l.° C. lJ7, p. i76. 

Fazendo-lhe signal com uma mão e com outrü ap
J1Dnlando ·em. umn mulher . Souzn, Vid. do Are. T. 2. 0 

L. o. " C. 7. 0 p. ~ fi3. 

. (1) Do lat. sono, as, e prep. em; propriamente fazer som 
pa.,·a dcnt1·o; i. é metler no ouvido, mexerica~·: 

Eis que trepa c cnzona a aguia. 
Franc. Man. Obr. Compl. T. 6.• p. 132. 

Mais correclamente devera dizer-se ensonar. 

(2) Nossas mãos (as dos pobres) poderão dizer, sam boas 
~'\ra npparar como pia, e não para influi?· como- bica. Man. ·Bern. 

o,:, Flor. T. -2.• p. 144. 

(3)' Inspirad! propriamente assoprar para dentro. 
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E em la_lim: 

Et completa -csl ciritas confusione, cl impet.um fe'" 
cm·unt uno animo in thealrurn. AcL. Aposl. C. i9, v. 29.
J~ncheu-sc a cidade de confusão, e lodos unanimemente 
correram em direcção ao lheatro, 

Adoravitque cum pronus in lcrram. Numer·. C. 2'2, 
v. 31.- Fez-lhe auoração inclinado para a terra. 

A este Jogar dercmos referir a clcgantissima pllrase 
porlugueza- de foz em fóra -· que significa: sahindo 
da foz em direcç.ão, ou corn a proa direita a o mar; v ._gr.: 

Embarcados todos, e Vasco da Gama Mm os outros 
capitães, logo deram ás velas c se partiram de foz e11t 
fora. Fernão Lopes Cast. Uist. da In dia, L. f , o C. ':2. o 

1· em composição: 

Emproar, encamiuhur·, encantar, (propriamente al"' 
trahir a si com o canto), encostar, enfeitiçar, encarar, 
rnamorar (á lcllra é indicar, ou manifestar nmor a al
p:llcm), inclinar, incorrer (1). induzir, indicar, indigitar, 
itnprecar, investigar, irn·ocar, inclinado, en\'iado, indi
rador,. itwocação, cncalç.o, invcnç.ão, induzimento , cte. 

Logar para, onde . 

. Passando em Africa Louo o poder e nobr·eza deste 
reino a sepultou com sua pessoa nos campos de Alcn
ccre. Souza, \'íd. do Are. T. 2. 0 L. 4.Q C. 1t, p. 63. 

' Ct) No mesmo sentido do látim i~tcul'?'e?·e, correr em direcção 
a olgnma parte. · 

· E' (a cidade de Baçorit} de grande ajuntamento de mouros 
arabios que aqui incorrem do deserto. Tenr. ltiner. C. 61, p. 119· · 
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Bem como Alpheu de Arcadia em Siracusa 
Vac buscar os abracos de Arethusa. 

Cam. Lus. c. 4. o K 72. 
Andam ele emenda em emenda. 

Sá de l\lir. ·carl.. 2.a 
Co!'l'e-os de canto em canto. 

ld. Cart. 3.a 
. E assim: de porta em porta, de mão em mão;-· 

8

11 "
1rtualmente: de dia em dia (I) ; de bem- em me.

lor (2). 

· E em latim: 

N ~adem minus diebus triginla in Asiam mversus est. 
A ep. 'I hemist. !.i.- Em meno.:; de trinta 'dias voltou para 

s1a. 

A este modo devemos referir as mudancas de umas 
~m outras formas; porque virtualmente 11.ão sam ·mais 

0 que a passagem de um para outro Ioga r; v. gr. 
J . Aquellas transformações torpes c. feias do mesmo 
: upller, n maior dos deoses, ja em Louro, ja em cisne, 
Ja em ag·1ia. Lnc. T. 1.0 L. 2. ~ C. 13, p. 197. 

Ho qual livro foi de lingua arabica trasládado en 
PorLugueza. André de Jles. Hist. de Evor. C. 11. 
D. Converteu a guerra em causa de vingança. Bar. 

ec. 3." L. 8.° C. 2. 0 p. 2l-9. 
Por fugirem da morte, deram em outra muilo mais 

cruel, que foi Iancarem-se da serra abaxo, e fazerem-se em • Pedaços. Couto, Dec. õ.a L. 8.° C. 7. 0 p. 219. 
d Lhes certificava que viria tempo em que as malda-

es de seos perseguidores seriam publicadas c punidas, 

b (1) Esta phrase veiu-nos inconleslavelmenle do latim har
rt1o, onde se acha sem dilferença alguma: de die in diem. Vid. 

0 len. Lex. Anlibarb. 
Ch {2) E sempre vossos feitos irão de bem em melhor. Azurar. 

ron. de Elrci D. João 1. 0 Tere. Part. c. 42, p. 13!>, co\. 1.• 
VOL. U, . 6 
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e suas Y~r~udes manifes tas e coroadas, seos trabalhos 
convertidos em descanços, C suas ]agrymas em aJegri<lS. 
Heitor Pioto, lmag. P. 2.a Dial. 1.° C. 2L p. 3~.8, 
co!. 2.a 

Trocou-lhe o Ci~jado de pastor em bastão de gene
ral. Vieir. Scrllh T. 7." p. 278, co!. 1.a 

E crn Jat.im: 

In no\'a fcrL animus mulatas uiccrc formas 
Corpora. 

ÜYid. Mel. L. 1. 
Lera-me o animo a referir as foni1as mu

dadas em nolos corpos. 

E em composisão: 

Empctlernir, empobrecer, enriquecer. cncarame~ar, . 
inrerlcr, cnrijar, enOorecer ('1), engordélr, cnverdecer, 

· cnYcJheccr~ encanoar, endoidecer, encolhido, mformado, 
engrandecido, ~ngrossauo, cncanccrado (:?), cncaroçado, 
encaramelado, 'endcosado, embrutecido, etc. 

Destinação, para, afim. 

O primeii·o capitão porl\lgucr. que com mão armada 
entrou por estes dois rios foi'llelchior de Souza em ajuda 

· do rei de Baçorá. G0d . Rei. C. t 6, p. 126. 
Deixando em nós granues receios de que fossem 

em busca de outros. ld. ibid. C. 23, p. 185. 

(i) Por a qual causa os r.atnpos en{lV?'ecem, enverdec~m os 
prados. Vid.l\>Ionast. t. 1. 0 c. 23, p. 265. 

(2) O medico, conforme os preceitos da ar.te, manda que se 
GOl'lC 9 u.raço enCMlccradoj por que se salve o corpo. Vieira, Serm. 
T. õ.o p. 111, c.ol. ~ . · 
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b Levantaram ent gloria e exalçamento de -sua ré Dnr. 
ec. 2.a L. s.o e. 3.o p. 293. 

Suas náos navegavain aqueltas partes tMi busca de 
ouro. hL Dec. a.a L. 3,° C. L., p. 279. 

Foi tammanho o tenor na gente que todo seo in
tento era etn salvar suas vidas, ld. Dec. i_ a L. 8.° C. 6.0 

p. 367 • 
. b Faziam os ternates cantares em seo louvor. Id , 
I id. L. 9.0 c. 22; P· 597. 

Tháraca, rei da Ethiopin,- 'inha sobre elle cotn Lodo 
0T· poder em soccorro da mesma cidade. Vieira; Serm • 

. 6.o p. 123, co!. 1.a 

E em latim : 

. l\'Iagnam vim esse in fortuna in utrat11que· partem; 
'el secundas ad res, vel adversas, quis ignorat? Cic. 2. 
Üff.- Quem ignora que na na fortuna magno podei' para 
and1bas ~s coi~as, quer para as prosperas, quer para as 
a versas? 

l . Refm·encia, tocante, re .. 
at?Vo, á cerca, quanto. 

· Tangiam com uma maneira de ·flautas pastoris, que 
em seo modo pareciam betú. Bar. Dec. 1.3 L. &_.o C. 3." 
p. 287. 

Gente a ínais douta e religiosa em seo modo da 
crença de todas aquellas partes. ld. ibid. C. 7,0 p. 326. 

Por temorisar os mouros mostrava-se mui pomposo 
Lo trajo, no assento, enosactos .desua pessoa. Id. Dec. 2. 11 

. 6. 0 c. 3. 0 p. 41. 
Homens mui alrevido3 em commetter e animosos em 

esperar. Icl. .ibid-. L. 9.° C. 2.0 p. 338. 
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Entendeu logo ern remediar este mal. Bar. flec. 3. 8 

L. 6. 0 c. 3.0 p. 28. 
Irmãos em armas que é ser amigo dos amigos, e 

imigo dos contrarios. Id. Dec. t.a L. ·5.° C. 8." p. &,50. 
Excedia a todos os príncipes da terra em nobreza e 

riquezá. Id. Dec. 3.a L. ~.°C. to p. 361. · 
Lhes fizeram ter mais lento em si .. Id. Dec. á.a 

L. 10, C. 7. 0 p. 6,1, 
As peroJas d-esta paragem se avantajam a todas as 

de outras partes, assim na fineza; como nas aguas, gran
deza e proporção. God. Rei. C. Hõ, p. 110. 

l\fuitos capitães houve ahi que Yenceram gr·andes
exercites em multidão innume1·ayeis, em crueldade bar
ha•·os, em todo o genero de armas, manliimcntos c rique
zas copiosos e abundantes. Heitor Pinto, Imng. P, I .a 

Dia!. ,.._o C. 3. o p. 1.25, co I. 1. a 
· Em agasalhar e festejar os hospedes snm largos e 
leves. Luecna, T. 3.0 L. 7.~ C. 5. 0 p. 30. 

Avantajando-se em bons serviços com os reis. Souza, 
Vid. do Are. T. 1. v L. 1. o C. 26, p. 163. 

lllustrissimo em virtudes c merecimentos. lc. ibid. 
T. 2. 0 L. 0.° C. 1. 0 p. 113. 

Luiz de Souza, capitão daquelie baluarte, fez gran
des gentilezas nas armas esle dia. J. Fr·eire, Cast.r. 
L. 2° 11. 0 134. 

Alima1·ias montezes, que matam com arcos em que 
sam mui destros. Tenr. Hin. C. 3. 0 p. 12. 

E em latim: 

In hanc senlentianr mull.a dix.it. Cic.- Dicc mui
tas coisas á ·cerca d'csle assumplo. 

Dunbus episLo]is in eamdem ralionem scriptis. ld . 
-Duas cartas escriplas sobre o mesmo objeclo. 

A este Jogar pertencem as phrases: mestre em ar-
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i-es (I), em l.heologia (2); doctor em medicina ; estudante 
em le1s (3) ; filho, ou irmão em J. Christo. etc. 

Contmriedade em op-
posição, contra. ' 

<I Lidaron com hos l\louros e llei de Portugal enten-
eu en o Rei de Graada, e Hei de Castella en Rei Abe

namarin. André de Resend. Hist. de Ev(}r. C. 17. 
Como poderei eu fazer esta maldade, e peca1· eno 

meu Deus? Inedit. d'Aicob. T. 2. 0 p. 62. 
~om direito padecemos esto, porque pecamos em 

nosso 1rmaaõ. lbid. p. 67. 

L 
Deram em uma aldea lle pescadores. Bar. Dec. 2.a 

• 8.o C. Lo p. S!98. 
Chegou· o corpo da nossa armada, que fez maravi~ 

lhas nelles, não somente com os pel.ouros, mas ainda 
?b0.fil as rachas da madeira que· faziam nos juncos. ld. 
I Id L 9 o c " o . fi · • . • !i. 111 me . . 

Dahi entraram na povoação fazendo maravilhas nos 
mouros que estavam dentro. Id. Dec. 3. 3 L. 8.° C. 9. 0 

p 333. . -

1 
Pelo que · resolveu de quebrar esta furia em Zeila . 

d · De c. i . a L. ~.o C. f O, p. I 8 7. 

E em latim: 

Quid meus .A!;ncas in te committere tauLum. 
Virg. lEn. L. L v. 23 t. 

Que peceado lamrnanho pôde commctter con
tra li o meo Eneas.? 

(1) Vieira, Serm . T. 6.• p. 527, co!. 1.4 
• 

l {_2) Souza, Vid. ôo Arceb. T. 1.0 L. 1.° C. 2. 0 p·. 22.-Het-
or PJUto, Imag. P. 1.• Dial. 3." c. 1." in princ. 

(3) Heitor Pinto, ibi. 
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Iratus est ·nominus iu lUoysen. Exod. Cap. V' 
v. 1 i-. -lrou .. se Deos contra 1\toysés. 

E em composição ; 

Empuxar, · i!l}pellir, impugnar, incitar, incrcpar, 
indispor, insullat', inveslir, empuxado (1), incrcpado, 
indisposto, investida, indisposição, impugnação, insullo, 
jmprecação, ele. 

Situação interior, dent-ro. 

A terra em si tem todolos metacs em grando quan
tidade. Dar. Dec. v~ L. 9.° C. 2. 0 p. 321. 

Tem as náos bom surgidouro em angras que a terra 
faz , ld. Dec. z.a L. 8.° C. 1. 0 p. 268. 

O qual dizem que sendo mancebo solleiro houvera 
tres filhos numa mulher por nome Nancá. fero. Mend. 
Peregr. T. 2. o 

Juncto desta ermida, em uma pequena casa, esta
,·am trezentos homens mirrados, todos eosidos em cou-

c t D I' a L 8 o C .., o al ·t !1 fQS SCCCOS, OU O, CC. ' U. . • • 1. p. "' ,, . 
Teme agora que seja sepultado 
Seo lam celebre nome em negro vaso . 

Cam. Lus. C. L o E. 32. 

E em latim ; 

rtleretri~ et mater familias crit in unâ domo . 
Ter, Aqelph. i , 7. v. 29. 

Níl mcsmu c;xsa estará a meretriz e a mãe de 
famílias , 

(1) Assi foram aquelles Mouros todos empux ados ataque 
passamos a terceira porta. Azurar, Chron. de Elrei l>. João~-· 
Tere. Part. C 78, p. '.2~3, col. ~ . · 
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E em com posição : 

Encarecrado, encovado, ensaccado, cncoberlado (1 ), 
el1\·a~ado (~), enlaliscado (3), enfaixado, cmmarado (~·), 
~ntraJado (5),_ enfeltrado (6), engolphado, enterrado, cn
~apotado, infernado (7), . cuv(!)lto, cmbrechadG, enco-
erta (8), enredo, enlci(), etc. 

(1) Alonslro encobertado de purpura. Vieir·. Serm. 1' . 9.• 
p. 25t, co I. 1. • 

(:2) Nos fomos Lodo& oito muito caladamente á embarcação 
~ne meia envasacla na lama eslava,atada a uma vara. Fern. l\Ieud. 
er~gr. T. 3.• c. 171, p 44. . 

d (3) Não acharam outro caminho senão uma vereda etltaUs
~a a com p!!nedos de uma parte e da outra. Dar. Dec. 3.• L. 8.Q 

. 9.• p. 324-. 

(4-) Andando assim emmarados sem vela nel}l remos, nem· 
~~hu entendesse . que rumo lhes demorava, continuaram neste 
Ia alho dezaseis dias. ·.Fern 1\Ie~d. ,Peregr. T. 2."C.147, p. 275 .. 

(5) Appresenlon-sc um dia deanle delle um homem de boa 
Pessoa e bem entrajado. Souza, Vid. do Are. T. t.• L. l." c. 13, 
p. 88. 

r . (6) Com tal força andava enfeltraclo em seos cabellos. Azu-
31· Chron. do Descob. c Couq. de Guiné, C. 60, p. 286.- Fala 

dc.nm porlu"uez que se a"'arrara e envolvera nas areohas de uru guinco. . o o o 

z· · C?l. A. justiça da parte pendia do a.rbitrio de q~em ·lhc lra
ê'a o JUIZO e a alma i1ifemada. Souza, VId. do Are. r. 1.0 L. _3.0 

• I O, p . . 4-~5 • . 

~ (8) Coisa envolvida' noutra: e por isso occulta. Adivinha
Çao, enigma, é vocahu lo obsoleto; v. gr. 
I _AI'aa ga teu marido que te ensine o sollamento da- encobel'ta. 
Ued1t. d'Aicob. T. 2. 0 p. 213 e ~eg . · . 
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Loga:r onde. 

O assento da cidade é e·rn campo chão e gracioso. 
Bar. :Gec. 3 . a L. ~to c. 7 . o p. 2 O 1. 

Estes (uns passaras) pOI' falta de arvores e~·iam no 
chão. God. Rei. C. 18, p. 132. 

Do mesmo modo: em Roma, em Prene:;Le, em Sicí
lia, em Crela, em Alexandria. ele. 

E virtualmente: 

Deos em cujo podei' estão os juizos ·destas coisas. 
Bar. Dec. t.a L. 10, C. 2. 0 p. 395. . 

Promessas em que elle linha boa parle de sua es
perança. Id. ibicl. C. 4. 0 p. 4-0õ. 

Concebeu em sco animo dezejo de se fàzcr senhor 
daquella ilha. Couto, Dec. La L. 1.° C. 8. 0 p. 53. 

Poucos dias descancou o Governador nos ocios da 
Yi.ctoria. J. Freire, Castr: L. 3. 0 n. 0 29. 

E em latim: 

Dfulliludinem quam secu·m duxeral in agris collo
cavit. Nep. Miit. 2.- Allojou nos campos a mu!Lidão 
que trou xera comsigo. 

In hac solitudine careo omnium colloquio. Cic. All. 
L. 12. - 'N eslc retiro careço da conversação tle todos. 

Quando esta preposição denota lagar onde, pode 
elegantemente supprim ir-se; v. gr. 

O seo rei Caramanca em meio de lodos vinha co~ 
herto pernas c braços de bracelclcs e argolas de ouro . 
.Bar. JJec. t.a L. 3.° C. 1.0 p. 158. 
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Act'ltalidade, estado per· 
tnanente. 

. Estilva em . odio com a nossa forta.leza e não podia 
li' a ella. Bar. Dec. 1. • L. 10, C. 6. 0 p. ~36. 

ld 
Guerra que linha em aberto com clrei de Ormuz. 

· Dec. 2.a L. L o C. 6. 0 

l·• . ~OI' estar naquelle tempo comno'sco em amizade. 
u. lbtd. L. 7. 0 c. 1.0 p. Hl8. 
, A maior parte de suas fazendas estava (·m navega

çuo. ld. ibid. C. 3.0 p. 175. 

11 
Sahiram do mato onde estavam 1\lnçados em cilada. 

c· Dec. 3.a. L. 3.o C. 2.0 p. 2ML -
Id . ~Iartim Affonso ficou ali i posto em odio com a gente • 

. lbtd. L. 8. o c. s.o p. 305. 
T O pão mandava dar em grão. Souza, Vid. do Are . 
. 1.• L. 1.0 c. 20, p. 126. 

'l' Voltou as costas e poz-se em fugida. Vieira, Serm . 
. 6.o p. 33'-í, col. 2.a 

De maneira que haYemos de considerar que Lemos 
e_m campanha não um exerçito do Portugal, senão Por
tugal em um exercito. h!. ibid. T. 7. 0 p. H2, co!. 2. 3 

. A mesma idéa se contém nas seguin :es locuções : 
ltvro em branco ; ferro em braza; diamante em bruto; 
olhos em fogo ; flor em boLão; voz em grita; tropa em 
armas, e te . 

. E em lntim . 

Ubi .... viúel me esse in lanlum honorem 
Ter. Eun. 2. 2. v. 29 . 

Assim que me YC posto em tanta honra. 
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E em com posição : 

Instar, enxorrar, imp~ndcnfe (1), instante, 1mmi .. 
nente, enxorro, (de en e jorro, voz ot1omatopaica), cw 
xorrada, insídia, (de in c sedeo, es, permanecer nssen~ 
lado, pÕI'-sc á egpcra), · então, (de in e· tu.nc, 'neste 
tempo), etc. 

Tempo e occasião ern que 
alguma coisa se faz , acon
tece, Olt sz~bsiste. 

Geraldo sen pavor foi nobl~ caYa!leiro en tempo de 
.EIRei dom Affonso Henriquez. André de llescnd~ Hist. 
de Evor. C. U. 

Assim se uavam as mãos na Asia a Fé e o Impcrio 
n)s dias de D .. João de Castro. J. Freire, Caslr. L. L 0 

n. 0 72. 
Partiam do porto de Judá com as mercadorias do 

Cairo c daquellc cslrei to nos mezes da na rcgação e-ni que 
cursam os ponenles. Bar. Dcc. ~ . a L. 7.° C. 8.0 p. 2:-16. 

As obras, cujo fim é algum bem commum; passada 
a murmuração, ficam cllas viYas e a memoria de seo 
auctor, por mais dentadas que em ,.ida lhe doem. 1<.1. 
De c. L a A po I. . 

Ern seis hora~ matou a peste de Da\'iu septenl.a mil 
de um poYo. Vieira, Serm. T. 2. o p. 175, col. 1.a 

(1) Nem ha mais cerlo sigoal tia nossa ruína impendenlc do 
. que endurecer-se o coração quando vemos as dos oulros. 1\lan · 
Bernard. Nov. Flor. T. 3.• p. 481. . 

1\lais facilmente ;>ademos accarretar os males quando estão 
longe de nós, do que desviai-os quando estão illlpendentcs. Jd. 
Estnn. Pract. p . 292. 
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R 
1 

Em sahindo a lua nos p~emos a c:aminho. God. 
e· C. 19, p. 1-iõ. 

t Em amanhecendo tocaram a trombeta e começaram 
odos a caminhar. Pant. d' A Yeir. Itiner. C. 8 I, foi. 2!'2 v. 

Despedidos daquelle logar nos tornamos a Saphelh, 
~n1de chegamos em se pondo o sol. ld. ibid. C . . 8.-i·, 
!O • 302. . 

. E lambem : em sendo horas, em chegando o hyn· 
'erno, em Lendo dinheiro, ele. 

E em latim:· 

f . lÍoc in lempore nulla civilas Alhenieqsibus am.ilio 
Ull fll'ffiler Platroenses. Nep. 1\'lilt. !:L-' N est~ tempo 

llenhuma cidade prestou auxilio aos alhenienses, exce
Pto os de Plateas. 

Quando esta preposição denota tempo e occasmo 
em que alguma coisa .se. faz ele., perrnille a língua que 
Possa elegantemente supprimir-se (1); v. gr. · 

O tempo que alli estote a pôz (a cidade de Goa) . 
em )lluita necessidade. Bar. Uec. 3 .. • L. t,o C. 8. o p. 85. 

Por lhe parecer que a podia Je,'ar na mão aqttelles 
mczcs do hynverno. lbi. · . 

. Affirma-se que pereceram aquelle dia mais de tres 
lhil- homens. Id. ibid. L. 3.° C. 10, p. 446. 
<l 'Este successo pozeram em ,·erso, c o cantnm o dia 

L
e hoje por todo o reino de Cambaia. Couto, Dec. 5.a 
· to c 9 o 96 ' . . p. . 

Uma vigília de üma festa vieram ler commigo tres 
mouros. Pant.. d'AYcir. lliner .. ·C. i2, foi. 136. 

0 
. (1) Eru muitos casos requer rne~rno o uso da lingua qu~ se 

~ !l!•Lta a preposição; como quando d1zemos: es_te ·anno, '!"n.nla. 
ezra, domingo passado ele. em que fora solec1smo expmn1r a 

preposição. ' 
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Chama-se a capella dos Innocenles, cuja festa celebra· 
mos nellaoseo dia. Pant. d'Avcir. Itiner. C. !'>2, foi. 206. 

A qual detença foi causa de não podermos aquelle 
dia fazer jornada . ld. ibid. C. 69, foi. 257 v. 

Modo po·rque alguma 
coisa se faz, acontece, ou s~tb
s·iste; como, na forma. 

Em signal de seguridade lhe mandava aquelle an
nel de ouro. Bar. Dec. t. a L. q,o C. 6. o p. 3H. 

A qual armada partiu elrei em duas capitaniafl. Jd. 
Dec. 2.a. L. 7.° C. 2. 0 p. 167. 

E' quasi (uma ilha) em figura oYal. ld. Dcc. 3.~ 
L. 2. 0 c. L 0 p. r04. 

Escreveu a elle Affonso de Albuquerque que em 
pessoa fosse a esta ilha. ld. ibid. C. 2.? p. 118. 

O conselho que tomaram foi offerecer-se a Deos e111· 
sacrifkio. ld. ibiu. L. 3.° C. 6. 0 p. 30 L 

Os officios postos em bairrns, c as egrejas em fre
guezias. ld. ibid. L. 4.° C. 2. 0 p. 394. 

Desceram desses uescrtos de baxo do norte urn 
grande enxame de gentios repartidos em tribus. ·Couto, 
Dcc. ,,._a L. 1.° C. 7.0 p. 45. 

Responueu toda a armada n uma grila desfeita que 
assombrava a o i·nfcrno, Lucena, T. 2. 0 L. !'>.° C. H, 
p. 207. 

Entra seguro e alegre porque em lei de Ycrdade te 
allirmo que lodos os bons lc querem grande bem. Id . 
r. 4. 0 L. 9. 0 c. 5. 0 p. 3!). 

O quarto monstro era uma figura de homem que 
estava em coe. ra::;. Fern. Menu. Pcregr. T. 1.° C. 89, 
p. 361 c scg. ' -

Postos em joelhos com as l!Jão::; Jc,·;mladas. Id. ibiJ. 
T. 2.° C. !H9, p. 9ü. 
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Por serem mocos cslim:nam as coisas em menos do 
que, Yaliam. Fern. ~lend. Peregr. T. 1. o C. 411-, p. 1 G.3. 
. . E tudo foi aYaliado em quatro mil cruzados. Id. 
1b1d. C. õõ, p. 210. 

Em camelos caminham os que passam nas cafilas. 
_ God. Rei. C 18, p. U1. . 

Quando Saul andava buscando as _jumentas de seo 
pae, Samuel, mandado por Deos, o ungiu em rei de 1.:;
rael. Vieira·, Serm. T. 6. 0 p. 136, co!. t. a 

Agreste:; montes, asperos penedos 
Compostos em concerto desegual. 

Cam. Sonct. [0. 
Passou o rio Jo1;dào 
'.N ajuda do seó cajado. 

Sá de Mir. Cart~ 2. 3 

· E em latim: 

... Taxi torqucnlur in arcus. 
. Virg. Geor. L. 2. 0 v. U.S·. 

Os teixos torcem-se ern · arcos, ou como 
arcos. 

(Apes) glomcranlur i'n orhem. 
Virg. Gcor. L. L 0 v. 79. 

, As abr.lhas ngglomerum-se em globo) o.u 
na forma de globo. · 

Hm composição temos: 

Embasbacar, embespenhar-se, emburrar, empilhar, 
cmmassar empertigar cmpôr encruzar, en11:aLinhar, en-
l·· ' ' ' t 111Çar, embonecado, encannutado, enc~rvado, entor-
r~do, enroscado, engrimponado, encolubnnado, enchou-
LÇado, inflexo, -ingrcrne (I). 

{1) De i11 e gntmus, ouleiro; i. é·em forma de outeiro. 
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Força e inte11sidade. 

Embirrar, emperrar, empuxar (1), encender, en· 
calmar, encanzinar-se, encruar, ·inundar, invelerar, en
raizar~- enseccar (2 ), insistir, muminar, irradiar, cnccn-
dido (3), empuxado, encanzinado, encalmado, infin
gido (~), illustrc, insigne, intenso, inundação, illumi ... 
nura, irradiação, irrisão, encarniçamenlo, etc. 

Negação. 

Impacientar, impossibilitar, improbar, infamar. in
felicitar, inhabililar, immislar, inquietar, inulilisar, im ... 
berbe, impavtdo, imperito, improprio, immovel, ímprobo, 
incauto, incerto, indouto, incullo, inerme, informo, in· 
grato, infeliz, iudevolo (5), inhumano, insana,·el, in
sano, inlremulo (6), illicito, illeso, illegilimo, irracio· 

(I) A. came per sua natural inclinaçam empurea o homem e o 
traz pera as cousas baixas. Víd. 1\Jonast. L. 2.0 c. 5. 0 p. 327. 

(2) Vieram todos a concluir que por nenhum caso se desi~
tisse do cerco, visto ser aqnella e111preza a mais honrosa e a mats 
proveitosa de quantas então se lhe poderam of'fere·cer .•. e que 
se continuasse c'os assaltos, sem se levantar mão delles até que 
de todo se ensecassem os inimigos. Fernão 1\fend. Peregr. T. 3/ 
C. 188, p. 1 ~3. 

(3) Como um forno encendido está lançando chammas etc. 
Arraes, Dia I. 7. • c. 35, foi. 305. 

(4) Intenção infingida. Vid. Monast. L. 1. 0 c. 15, p. 1.73· 
(5) Pant. d'Aveir.Itioer. c. 45, foi. 175. 
(6) A \'aronil matrona chamando a si com os olhos os de 

todos, péga com mãos intrenmlas do metal abra~mdo. Man. Bcrn· 
Nov. Flor. r. 2. 0 p. 259. 
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flal, irrcligioso ,· irremcdia·vel, irr.es.olut.o, irTC\'erente, in
devoção (1 ), incorrupção (2), incorpr:m~ ida.de (:l), de. 

, A prcposiç·io ú1, tem, COFllO se n~, furça negativa. 
Da-se, porém, uma difJerença entre esta e a preposição 
eles.- A primeira indica negação, ou pri,·ação de · al
guma coisa, seB1 denolar a posse anterior d'ella;- a 
s~gunda denota íl pi'iYaçào otJ falta da coisa que ante
I'Iormentc se possuía. E' o que se most-ra entre incom-
1Josto e d'?SC01nposto; inobediente e desobediente~· imtsita~o 
e desusado; 1:nhabitado c deshabieúdo J. inlwnesto (.i) e 
deshonesto ; etc. . 

Art .- 10.0 

ENTHE; INTE!l. 

_ Pt·eposição alteraJa da Ialina ~inter, a qual se com
Poe ~a antee<~dentc in (ii) e da syllaba ter corrompida 
da dicção tra (6), que -ora toma nqueila forma ter, ora 
consct'\·a c:;ta em ext1·a, citra, ttltra) etc .. - Significa 

(1) 'ieira, Serm. 'f. !l .. ~ _ p. 164, col. 2." 
(2) Vid. :Monast. L. 2.•·c. 17, p. 139. 
{3) Yieira, Se'rm. T. o.•, p. 242, col. 1.a 

(4) O P.e .Manuel Be'rnardcs que snhia p_erfeilamenle a I!n
fu? ~or .ltJgueza, e escre~~ ia com toda a p1;opncdade, d1cc: pm-

Ul a lnh~nesta e não deslwnesta ; v. gr · . . . · 
«Cu1daria por ventura que não era pengo conslderavel o fa· 

zer aquella pintura inhoncsta.» Es~im. Pract. p. 119. · 

(5) Inter ab in ut à sub, subter; à pro, propter; à prm, 
P·I'IJJter. Vossi Etvmo't. 

d . :(6) Vej~-se. o- ~ue dieemos á ~e11ca d'esla ct:icção n~ no.ta q·ue 
Clxnmos exarada tr\l'ctando da preposição contra . 
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propriamente: süuado a travez, d'onde a idéa de --posto 
em meio, limitado por dois lados; v. gr. 

A qual terra ,·ae -entre o mar e o monle Líbano. 
Panl. d'Aveir. Uiner. C 90, fot 321 v. 

· Ent·re os braços do ulmeiro esl4 a jucunda 
V_ide c'uns cachos I'Ôxos, e gutros verçJes. 

Cam. Lus. C. 9. 0 E. 59. 

Egualm.ente se emprega em sentido mel.aphysico para 
désignar uma situação em me1:o; v. gr. _ 

Padeceu assás de trabalho entre temor e Yigia. Bar. 
Dec. 3.3 L. 1.° C. 8. 0 p. 83. 
1 Assim me deixei ir entre o medo c a esperança. 
God. Rel. C. 19, p. I H. . 

Emprega-se ou li osim com referencia ao t.empo; como 
quando dizemos: entre as dez e .as onze;- ent1·e o jan~ 
t.ar e a cêr. ; - ent'l'e o dia e a noite. 

E em latim: 

Inter :wdaces I u pus e r r:-~ L ngnos. 
llor. L 3. 0 Otl. 18. str. 4- .a 

EnLJ;e ousados cordeiros Yaga o lobo. 

Em composição com os Yerbos c nomes consen'a · 
já a forma latina, e já a porlugucza (I); v. gr. interce~ 
der, interceptar, interpôr, intervnllar, interrogar. inter
romper, inlenir, int.ercalar, 'interlocução, intermedio, 
intenallo, interregno.- Entrelaçar, enlrcmeiar, entre
ter, enlresachar, cntremetter, cntretela, entremeio, en
trelinha, ele. 

(1) Quando os \·ocauulos sam <los que nos vieram inteiros 
do latim' escrevemus Ífltet•; c quando sam dos qu-e formá mos dtl 
dicções já port.ngnezas escrcyemos entre. 
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Arl. H. 0 

À preposiç.ão portugue'ià' es usada só como insepa .... 
íl'aYel, ' IH'O\'ém da la~ina ex. ou e, a qtwl designa o es
forç.o que alguem faz para cxpellir, ou expulsar de si (I). 
- D'aqui as seguintes i·cJ:éas: - força e i'ntt'm1:dade;
movimento para fóni·, -que dá a idéa de- extensclo rJ 
[Jrandeza ;·- afasta.J en6o e sepa·rariio ). - priva.piio. 

ActiYar a forç.fl, a cnergi<l, o animo. 
D'op@is· que á n:ío· !ornamos se 

es[orçou Lanto o '\·cnd:.hnl. .. que 
todos cuidámos de· nios perder nn .. 
quelle porto. PallL d'AYcir. ILi
ner. C. 11, foJ.. 315. 
~csL'a.rlc a gente fótÇ.a c es[fn·çrt 

Nu no. 
Can1. Lus, c. 4,d E. 21, 

rtfrarcar bem) calcular, 

(1) Parece,-n·os que esta · icléa se não ~ch:r clar.arneille e-x·~ 
\lressnda. Os medicos dizem tu1i'o qnc tties ê mist-er, e porq·ue·o 
Mo havemos uós cl'e dizer lambem ?-Por outra parte, na natmeza 
nact.a ha que seja torpc.-Seja-nos, pois, licito declarar que a pre
POSICiio es é propriramcn•te·urn'Ja iuterjeipão, u·m gllmidb, oui a voz 
11 Milrat• .do esrorço que• l'itt O• que prol'ende• e~pnllir as feies, o:u 
exonerar o ventre " 

VOL. Ü . i 
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E por aqui podem esmarcm· os 
que dezejam saber o numero de 
Jeguas que ha naquellas jornadas. 
Pant. d'Aveir. Iliner. C. 81 , 
fol. 292. 

EsPERECl!R, ant. Perecer de todo. 
O meo gosto seria ver-vos es

pet·ecer para vos despir. Jorge 
Ferr. Ulyss. 1.0 7.a p . . 90. 

EacosiDo, ant. Part. de escoser. ferir, magoar for-
temente. 
Eil-o vem que anda fugido, 
Porque ha de ser çscosido 
Dos algozes do inferno. 

Gil. Vic. Obr. T. Lo p. 360. 

EscoNTRA, prap. ant. Bem contra. 
A cabeça lho poraõ 
Escontra o venda,·al. 

Trova de A !varo de Brito Pes
tana, Canc. de Garc. de Res. 
foi. 28 v. 

Porque ouvi dizer que da parte 
de escont1·a o sol está uma aldea. 
Azurar. Chron. do Descobr. c 
Conq. de Guiné, C. 36, p. 180. 

E assim: esbofetear, esbombarJear (I ), esbravejar, 
escaldar, escalfar, esfaquear, esft·egar, esfUI·acar, escan
decer., esfoguelear, espicaçar, espavorir, esmoer; escor
nar, esclarecer, . esfarpar, esmurraçar, estorlegar, estre~ 

(1) Não somente lhe foi tomada a náo quasi á vista delle, 
mas ainda lhe esbombardeamm a fortaleza. Bar. Dec. 3.• L. 1.• 
c. 7.• p. 71. 
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·m~cer, estorcer, estorra1~, esquentar, esvoaç.ar, esperju
l'ar, espanca r (f), esbrazeado, esbranquiçado, esal vi
çado (2), esfaimado, esgalgado, espavorido, esquentado, 
esforço, estronüo, esquentação, ~smero, estmro, etc. 

Movimento para fó-ra. 

Escabecear, escabellur, escavar, esfriar, escouceai' , 
eshandalhar , escuar, esfarrapar, escorrer~ esborrachar, 
esgui'char, esgueirar, esgottar, espa~nejar, espalhagar~ 
espremer, espernear, espedaçar, espojar, esmalhar (3) , 
esgadelhado, esbainhado (4), escontado, ant. , esgoLta
mento, esguicho, escavação, etc. 

· Extensão e grandeza: 

. 
Estender, estirar, espraiar, espalhar, esparrinhar (!J), 

e~corregar, esbarrondar, espalmar, esparralhar, eslim
dJdo. estirado, esgro~IV i ado. espapaçado, esparcelado (6), 
espanalh;ado, esplanada, Bspalho, estirão, esbarronda-

(1) Neste tempo tlorecia muito um mouro po1· nome'Pate 
:~arcar, que poderosamente andava e?pancando aquelles mares, e 

azendo alguns damnos. Bar. Dec. 4.a L. 8." C. 12, p. 412. 
_ (2) Tem um carão ~:xalviçado que lhe mata toda a cor que 

Poe."J. Feri!'. Ulyss. 3.0 t.• p. 177. · 
(il ) ·Nobillar. do Conde D. Pedro, P· 122. 

t 
1 

(4) Çontra os quaes convem sempre teres esbaynhado o cu
e lo do spirito. Vid. Monast. L. 1." C. 14, p. 157. 

(5) Alargar em torno, alastrar. Item: aspergir, ·borrifar 
~om gottas de agua. E' termo vulgar no Minho e em Tras os Mon~ 
es. . 

I 
. (6) Ma-res esparcelal}.os. Vieira, Serm. T. 2. • p. 342, 

Co. 2.a · . 
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deiro, esparcel, estendcdouró, e~corr<'gão, cspriguiça
mento. 

Afastamento e sepa-ra-
ção. 

Esconun. 

EscoLTili!B. 

EsconnEn, anl. 

Escouçl\11. 

i;sPEVIÍAR • 

Separar a cCJde~, ou n casca. 
O pelouro d'arlilheria ás rezes 

ia escodeando os pés das anores. 
Bar. Dec. t.a L. 10, C. 3. 0 

p. 4 01. . 
Os nossos lhes faziam damno 

com a arLilhei·ia grossa, a qual 
dando nas palmeiras co~m as ra
chas que escod_eavq os ma,l1na. 
Id. Dec. 4.a L. 7.° C. 18, 
p. 301. ' 

Propriamente é colher separando. 

Correr, afastando-se de algum Jo
gar. 

Perdeu o piloto toda a eslima
tiva da na,•egação, de mé,ln,eira 
que ja. quando con.heceu sco ~r
ro .... finham,os es.corn"do o porto 
para onde íamos sessenta l~gnas 
abaxo. Fernão 1\Iendes, I>eregi·in. 
T. 3.° C. ~23. 

Separar do cou.ce. 

Separar a peyide ou o morrão. da 
candea . 
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Separado, ou apparlado da tena 
natal. 

Reduzido pera ,·ós Absalão, 
Yosso filho, que anda esterrado. 
Inedit. d'Alcob. T. 2. o p. 28L 

E assim: esgarrar, esfarelar, csborralhar (i), es
bonar, escaracar, escangalhar, escapar, escamar, es
folla,·, esfatiar, esmonda1·, espostejar (2), esgarrado, es
colhido, estroncado, escolha, esgalho, escapula (3), es
garrão. 

P'l'ivação. 

Privar, excluir de ser herdeiro. No
biliar. do Conde D. Pedro, p. 33. 

E assim : cscardcar, escorchar, esborcinar, esla
gartar, esm i o lar, esmoutar, estrrpar, esvidegar, esYisce
rar, csfolhado, esbofado, esbaforido, estdpado_, esborci.
nado, etc. 

Art. 12.0 

EX, E. 

A preposição latina ex ou e, q.ue em CQmposição 
com os verbos e nomes porlugoezes tomou, como vimos, 

. (1) A bateria que houveram d·e da'r ao &aluarte davam ao's 
tições é brasi'do que ás bombarlladas começdram de o desfazer e 
esborralhar. Bal'. Dec. 4.• L. 10, C. H, p. 68~. 

(2) Arraes, Dia!. 5. 0 c. 17, in priuc. 
{3) Bar. Dec. 4.• L. t,o C. 7. 0 
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a forma es, ·conserva-se, todavia, sem alleraoão nos díf
ferentes vocabulos de origem lalina que pass~ram intei
ros para o portuguez; laes sam v. gr.- exaggerar, 
exasperar, exoandecer, excitar, _exhalar, eximir, exone
rar, expender, expirar, expugnar, expu lsar, extorquir, 
extrahir, exulceranle (1 ), experto, exposto, excalfado, 
expurgado (2), exame, exílio, exhalação, explosão, ex
termínio, extracto, -elaborar, elueidar, emanar, emittir, 
ennuciar, evacuar, evocar, eloquencia, emancipação, eru
otação (3), edicto, enorme, evidenl.e, ele. 

Art. 13. 0 

EXTHA. 

Preposição formada lla antecedente ex, e da dicção 
tra, de que já temos tractado. Significa Jitter·almenle
o acto de sahi,. a travez, - d'onde passa a denotar: -
para fóm,- além.- Eolra em porluguez na composi
ção de varios verbos e nomes, como: extravaganciar, 
extravasar, exlramalhar, extrav iar, extraord inario, ex
tranalural (4), extravag;1nle, exlrajudiciêtl, extrarnural, 
exlramalhado, extraviado, e:ll.lravio, extravaganoia, ex
tramuros, elo. 

(1) Pasquim tam atrevido e exttlcerante que o papa mandou 
publi~ar, que a qualquer que c.lelatasse o auctor, daria uns tan
tos m1l escudos. Mao. Bem. Nov. Flor. T. 3. 0 p. 191. 

(2) Havendo-se ea:purgado de seos vicios mais conhecidos. 
Id. Luz e Calor, Doctr. 7. 4 p. 145, col. t.• 

(3) Com qualquer leve eructação, ou vento, que despedianl 
pela bocca, se· achavam vasios, e outr.:a vez famintos. Id. ibid. 
1.• P. Doctr. 4.• p. 46. 

(4) Id. Estirn. Pract. p. 282. 
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Art. 14.0 

ons, OIL 

· Prepo$ição latina insepara vel em portuguez, onde 
~e ficou conservando na composição de muitos vocabu
os em que entra já com uma e já com outra fórma. -

Parece que os romanos a formaram do nome grego <ucp 
ops, que significa olho.- E como a collocação d'esle 
or~ão visual seja na parte anterior do rosto de lodos os 
an1maes, vem a referida preposição a indicar- ante, 
n~ parte anterior,- em presenÇa;- querendo tambem 
dizer:-- contra~·- porque a idéa de uma CQÍSa que. se 
acha deante, ou-em presença, dá naturalmente a de obsta
cuJo e tropeço, e esta a de contrariedade, contm. 
d · Assim : obrigar, do Ia_t. obligare; composto ?e ob 
i e~otando contra, e de ligo, as, are, prender, 1Igar; 
· e consti·anger ; - occor.rer, do la t. occttrrere, com

Posto de ob, ante, e curro, is, ere, correr; i. é sahir 
ao encontro; it. fig. appresentar=-se á memoria;- offe
recer, do ·Iat. otferre, composto. de ob, ante, e fero, fers, 
ferre, I e\ ar ; ' i. é levar ante alguem, pôr na presença, . 
appresentar;- obstar, do lat. obstare, .formado de ob, 
íl~lle, e sto, as, are, estar. em pé, 0n parado; i. é impe
dir,_ estorvar;- oblitterar, de ob, ante, littera, lettra; e 
des1nencia iufinitiva; i. é riscar a lettra ou a nota que 
ol~va á vista; riscar, apagar, pôr em esquecimento.-

bJecto, de ob e jactus, part. p. de jacio, is, ere, lan
Çar, arremeçar; i. é coisa Iançaqa ante os olhos, coisa 

.que se offerece á vista:- oblata, de ob e lata, termina
Ção feminina -de latus, a, um, part- p. de · fero, fers, 
fer1"e j levar; L é c0isa levada ante, ot(á presença de 
algU'cm ; offerla : -- o~viõ, do lal. obvi~ts, composto ,de 
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ob, <mlc, vi, conlracç·ão de via; caminho, e desineocw 
us., tletcrn~inatiYa do genero mascrrlino; i. u o fJUe ,·em 
i.lO en~ontro no caminho; it. fia. faciJ de encontrar . · 

Semclhanlernente: uhcdcc'e~, objcclar, obliquo, ob~ce
po, obstinado, orricio, oppruu1 iu, obslaeulo, oppugna
ção, ele. 

E' a mcsn1a prcposi<;ão que a latina prJr, a qual irt
dicn a meio que se interpõe para conseguü·, ozt alcançar 
ç,;gwna coisa; como se Ye nas seguintes dcprccações: 
-per Jovem! per Junonem!- e ainda 'n estas -: -per 
fidem tztmn ~· per clexterarn tuam; per fortunas ; - i. é 
per Jove, per Juno; per tua fé; per t,eo favor; pela tua 
fortuna, ou, eomo n!lgarmentc dizemos, pela tua boa 
fQrlt~r.n. - Denota, porl.anlo, em primeiro logar: -
meio F.l~ consegui·r, de obter, de chegar a urn fi-m. - · D'cs
La idéa v~m a uc- transição, passagem, caminho inde
fi,nito? lagar por onde. - A itléa de transição c passa
gem offerece a de- direcç.ão. - Da idéa de cnminho 
in<.lcfinito pro' ém a uc- afastamento e distancia;- c 
porque a c~isa,. que se afasla, primeiro diminue á vista 
c depois desarparecc: d'aqui a idéa dc-privaçãoefal
~a. - A mesma itléa de afa&tamcnJo c distancia produz 
a de ÇHl!J:IIlel~tQ, gfa.rtda~a, força e- intén$idade.- A idéa 
de 'i.ran.slção c passa.gem conduz á de - tempo em que, 
~urante o. ~r:tal. - Da referida idéa de transição e pas
sagem, qué é a mesma que a de movimento, se depre
henqe lamQem a de- modo;- porque não pode ha\'er 
w.o,YiU.\Ct~to oen~ ctt:W e::;lç ::;c etrecluc por algum m.otlo .. .,-
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Fin.almente, a idéa do direcç.ão clá a de- re[erencia, re~ 
latwo, á cên;a, q1,anto.-

Meio de conseguir, de 
obtel', ele chegai' a urn fim. 

Percccrom per espada e per famc ataa que sejam de 
lodo consumidos. Incdit. d'Alcob. T. 3.0 p. HO. 
, ViYem per Jraclo e criações de gados e lavouras. 
fcnr·. lli11er. C. 13, p. 29. 

Elrei de BinLão mais damno lhe fazia per fome que 
Per armas. Bar. Dec. 3.a L. 3.° C. 5. 0 P• ::286. 

Em latim é o mesmo: 

Per l·illeras cum aliquo colloqui. Cic. Att. 6. 1. 
- Corrc~ponder-se com algucm per cartas. 

Transição , passagem , 
caminho indefinito, lagar por 
onde. 

Foram pregar _a fé uns per llalia ; per Grecia ou
tros; outr·os per He;panha; per Etiopia; p:-r Armenia; 
]Jer Ar·abia ; per Esc la vonia ; pell In dia ; pel1 Persia; 
1Jer todo o universo. Luo. T. 2." L. 6.° C. H, p. 410. 

Ha,·erá quatorze mczes que continua a missão pelo 
corpo c bracos daq uclles rios. Vieira, Cart. T. 2. o Cart. 2. a 
p, 16 . . 

D 
Passando além d'e tQ!ifl rhJJ per uma ponte. Bi.lr • 

. ec: 3.a L. 1.° C. R." p. 80 . 
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Os crespos fios .de ouro se esparziam 
Pelo collo que a neve escurecia . 

Cam. Lus. C, 2. o E. 36. 
Os peixes pelo mar nadando via 
As feras pelo monte. ld. Eleg. 3.a 

E em latim: 

Per campum fugere cmpil. 
Phred. L. 1.° F. 12, v. 8 . 

Deita a fugir pelo campo. 
Venit per auras cornix. 

ld. L. 2.° F . 6.a V. 7. 
Vem pelos ares uma gralha. 

Quando a prep. per denota transição, passagem , 
etc., póde elegantemente supprimir-se: v. gr. 

1<: elles forom-se sua via e chegaram a t:eu padre 
Jacob. Inedit. d'Aicob. T. 2, 0 .p. 71.. 

Me parti de Baçorá em companhia de um mouro 
alarve pera me guiar h o caminho e atravessar h o deserlo. 
Tenr. Itiner. C. 62, p. UH. 

Seguiu sua derrota ria da ilha Camarão. Dar. Dec. 3.a 
L. 1.° C. 2. 0 p. 20. 

Partiu da cidade com Dona Leonor o mais secreto 
que pôde, caminho de Santarem. Duarte Nunes, Chron. 
de D. Fern. foi. 17 L v. 

Em latim é o n1esmo: 

lbam forte vià Sacr<L 
· flor. Satyr. L. 1. Salyr. 9. 

Unida esta preposição a Yarios verbos e nomes com
munica-lhcs a idéa de transito, passagem, cami11lto in
definito; v. gr. pernoita r, peregrinar, permu La r, per-



DA LINGUA PORTUGUEZA. 107 

Passar ( 1 ), persignar-se, per·enne, _perduravel, peregri
no,· peregrinação, etc. _ 

A idéa de transição e passagem conduz á de ti'ans
torno, depravação , morte e ruina; v. gr. perder, pere
cer, perverter, perdição_, perda, perecimento, perversi
dade, pervertido, perverso. 

Di1·ecção. 

Ao longo desta costa da lndia per o rumo a que 
os marcantes chamam nordeste. Bai'. Dec. 3.a L. 2. 0 

C. t,o p. 1.04-. -
Assim pozeram as proas em Malaca menos conten

tes que quando a deixaram per porpa. Luc. T. 2. 0 

L. 5. 0 c. 13, p. 200. 

Afastamento _ e distancia. 

O Xeque desta cidade era visinho de Calaiate per 
espaço de quinze Jeguas. Bar. Dec. 3. a L. 4.° C- 3. 0 

p. Hi. - . . 
- Distava della (Malaca) per espaço de quarenta le

guas. ld. ibid. L. 5.° C. 4. 0 p. 554. 

P•rivação e falta. 

Em composição com alguns verbos c nomes com-

(1) Foram os éavalleiros que eram arabios, bem armados a 
~eo modo, pm·passando sem tirarem os olhos de nós. God. Reh 

. 19, p. 152. 
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munica-lhcs csla prcposiçfro a idéu de privação e f'ctlta; 
v. gr. perjurar, pcrjurio, perfidia, perfido, ele. 

Augrnen~o, grandeza~, 
força e 1'ntens·idade 

Unida n varios Ycrhos e nomes faz-lhes deholar a 
idéa de força e intensidade, por exemplo: pet'longar, 
permanecer, perturbar, perscrutar (L), perlerrito (2), 
perfulgente, perplexo, pertinaz, perfluxo, ele. 

E&Líl. mesma idéa passa a ser a de complemento, re~ 
rnate e perfeição nos seguintes: percorrer, perorar, per' 
fazer, perfurar (3), persolrer, perandar (4), perfeito, per' 
furantc, pcrliúdo (5), periLo, peroração, perfeição (6), eLe. 

Tempo em qtt~, dttra-nte 
o qual. 

Vciu urna trovoada que ~durou per dias da parte 
do norle. Bar. Dcc. 3.a L. t.o C. 4·. 0 p. 63. 

(I) Cujo verbo simples é scrutar. 
(2) Arraes, Dial. 7.• C. 10, foi. 253. 

1 . (3) Em latim é o mesmo:- Perfuro, as, Perterebro, a' 
uno latere ad alterum foro. Calep. Septcm Ling. 

(4) E' vocab~:~lo antigo e COJTespondc ao latino pcrambulare· 
<!Des que perandm·m11. toda aquela insoa atá que chegaroJII a 

Papho.>> Inedit. d'Aicob. T. t.• p. 61). · 
(o) V:a o Ahade a liçom do Avangelho, cum l10nra, e cu 01 

temot·, todos slantes, a qual pc-rleuàa, Lodos respondam AtneD· 
Inedit. d'Alcob. T. t.• p. 271. . . 

(6) A perfeição depende de miudezas: e isso mesmo 10dtca 
o nome Perfeição derivado de P«rficio, que signilica fazer. não .de 
qualquer modo, senão obra' acabada: e consulllmada. l\lan. DélO· 
Luz e Calor, P. t.• Doctr. 5 • p. 89, col. t.• · 
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. O ,qual caso foi mui sentido c chorado em toda a 
CLldade não fomente neste dia mas per muitos. Bar. Dec. 3.a 
• t.o C. 8.o p. 8'2. . -

C 
., Teem muit0s jejuns pe-1: todo anno. Id ibi·d. L. 2. 0 

· 0 -
0 p.1G6. ' . 

C Vivet\pe-r espaç.o de septcnla annos. hl·. ibid. L.~- ." -
. 2.o p. 3~0. . 

1 Mandava q11c morrendo no mar, fosse seo eorpo 
.dançado a etc col'n algumns camu.ras de fal-cão que man
l uva se p(lgassem a elrei, porque pel.1 hora em que es-

cava, que de nenhuma oulua coisa lhe cnr em encargo. 
0Ulo T\ 5 a L t• o c e: o !. l!Q · ,, .l!lOC. • • . o. . ó), p. lu • 

e· Começ.avam de lhe erccer os ventres e pe·r tempo 
ct'am enfermos, ataa que se reformavam com a nalnrezil. 

Ca terra. Azurar. Chron. do Dcsc. c Conq. ffi,~ ~.uiné, . 
. 26, p. 138. -

l Serras muit.o altas e a.speras, que em algumas par-
1~8. leem eov{\s tam funda~ que cn~ algumas della~ per 
p Olles dte byr.LYCI'HO se OUY1i1lll g,C11.llliOS C VOliCS · ~~~'llil C~-
ílntosas. Fcrn. Mend. Peregr. T. 3.° C. HG:, p. 9. 

E em latim: 

Ull Nulla ab? te per hos ~ies epislola inanis aliqua re 

0
,
1 1

• ct sua''' ycncrat.. Cw. All. L. 2. Ep. 9. --Por 
gstes dias~ nenhuma carta tinha vindo. tu_a falia de a1-

lln1a coisa util e suaH1. · 
i~ . Per djem in columna nubis, per noctem in co!umna 

1 ~ 1115 • Exod. C. 1.3 v. 2L --Durante o Jia 'il uma co
f~~na de nuvem, e durante~ noi~e 'n umç. colllm.ua de 

tl • 

!Ui Qqa_ndo denota te11;po em q~t0~ dwt'ante _o qual, per~ 
u Lte a ll!lgua que _ esta preijOSIÇao se 01mLla, o que e 

ll1a . d~s maiores ·elegancias d'ella; ' '~ · gr. · · . ' · 
'cem estes Laos a Cambaia per uin rio a buxo 
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muitos dias de caminho. Fr. Gaspar da Cruz, Tract. da 
_China, C. 3. 0 

Pae e mãe não nos fariam os mimos que ella nos 
fez d·ia e meio. God. Rei. C. 1.9, p. f 51.. 

Sustentando o peso de tantos inimigos o tempo que 
durou o assalto·. J. Freire. Castr. L. 2. 0 11. 9 75. 

Se acordal'á o Oriente edades largas com alegre me~ 
moria de tam formoso àia. Id. ibid. no 127. 

Ficou :r fortaleza espaço grande escondida em nu~ 
·v.ens de pó e fumo. ld. ibid. n. 0 129. 

Foi esta rota memora,,el e ainda cantada muitos 
annos das donzellas de Goa. Id. ibid. L. 4 ." n.o 67 . 

Modo. 

Ordenou D. Aleixo que o mesmo Affonso Lopes 
fosse per pessoa com a gente necessaria. Bar. Dec. 3. 8 

L. 2.° C. 9. o p. 226. 
Tambem falamos. per monções, que sam os tempos 

que lá navegam. Id. ibid. L. L o G. 7. o p. ~53. 

E QID latim: 

Q. Opimium per ludnm, ac jocum forLunis omni~ 
bus everlit. Cic. 3. Verr. 60.- Expulsou a Quinto Opi~ 
mio de todas as riquezas per brinco e galanteria. 

Referencia, 1·elativo, á 
c~rca, quanto. 

Os quaes Laos teem língua pe1· si. Bar. Dec. 3. a 

L. 2.° C. 5. o p. 163. 
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D Seriam cento e cinquenta homens pe1· todos. Bar. 
ec. 3.a L. 3. 0 c. 8. 0 p. 320. 

E em latim: 

Per me ut stertas licet. Cic.- 4. Acad. 29.- Quanto· 
a mim podes tu roncar. . .. 

No~sos antigos escriptores não confundiam jamais 
as preposições per e por, dando a cada uma o emprego 
que lhe é proprio ; porquanto: por servia para mostrar a 
cays~ porque alguma coisa se fazia, e pm· para denotar 
~ mezo porque era feita, como se póde ''er .no seguinte 
re.cho de Barros : 

Por contrariar aquclla gua ordem detern.inou de o 
matar per manha. Dec. ( . a L. õ.o C. ti, p. 62:2 . 

. ~oje, porém, empregâmos indislinctamenlc a pre
POstçao por em ambos os casos, e só nos servimos da 
rreposi.~ão per 'nalgum particular idio~ismo, e como par

cuia mseparavel dos verbos e cto·s nomes. 

Art. 16. 0 

PERA, PARA . 

A preposição porluguez~ para, allerada da antiga 
pera, de que usaram nossos maiores é corrupcão da 
ant ' • g :cedente per, que no latim da edade media se empre-
a'a com a significação de ad (1 ). -Vem eoniiequen-

el(e (tl Poderiamos comprovar esta significação com infinitos 
01P o~;. mas sirva por todos o seguinte: 
Accldlt_ut ... pe1' confirmandas eorum libertates aliquam par-

. . 
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tcmen.tc a. d.ç.11olar : - tendencia, clisposi{lío e JJtope11" 
são, - direcção, -lo[J.à1' pm·a onde, - 1·e[erencia, rela· 
tivo, á cérca, quanto,- dest1:nação, fim, - conveniente , or 
portuno. 

1"endencia, disposição e 
propensão. 

Ao tempo que D. Fernand'o chegou com csl:.l bo<l 
pi·cza, eslaYa D. Gorene pera commetLer outro negocio 
per terra " Dar. Dec. a.a. L. t.o C. 7. 0 p. 75. 

Era mui curioso de inquerir e saber as coisas, e 
tinha um espírito \'Í\.-0 pem tudo. _]d. ibid. L. 2. o C. s.o 
p. 217. 

De esprcilar a inclinnção e gcilo que cada um lCII1 

p era as coisas não ha lractar. Souza, Vid. do Are. T. V 
L. 1.° C. 2. 0 p. 20. ' 

EslaYa p ::ra rarli·r para a ilha de Chipre. Tenr. 
_ Itincr. C. 66, p. 133. 

DiTecção. 

Se cspanlaYam ,·crem cahir as sombras que o sol 

ticulam pccuniol;c · tribu~rat. Vjl;c Patrum Eremit. Coosil. His· 
pan. p. 656. A pud Du Caogc. . 

Nenhum de nossos Jexicographos e ctymolegistas atinou nte 
hoje com a origem da prcpos~t;ão pnr:a que atti·i_bucm coostanlr 
mente a<> gl'ego ; como se fosse poss1 vel accrcd1tar que povo 3 e 
gurn adoptassc as prepDsiçã'es de uma liugua que nunca houvess 

1 fulado • coisa manifestamente contraria a toda razão; por s_erc~. 
as preposições uma cspec.ic de palavras cujo se o tido se o ao ~ _ 
cança seuõo com o uso e frcqu(}n cia de falar a· lingua de que f~ 
zem parte; como já tivemos occasiüo de observar na Intt•odtH··çao 
á presente olmt1. 
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fazia pera a parte ~uesLa nossa habHação, e não pera a 
sua que era contra o sul. Bar. Dec. 3.a L. 2. o C. 1 o 
p. 110. . 
n Sobre a tarde decljnarnos para a mão direita. God. 
L~). c. 19, p. {i3. . 

Lobr·igamos para a parte esquerda u~ arabio a ca
valJo . Id. ibid. C. 22, p. 172. 

Quasi um tiro d'arco da sepultura dos sanctos Pa
triarchas, pera o ponente, nos mostram o campo Damas
ceno. Pant. d'Aveir. lliner. C. 59, fol. 22S v. 

Que succede ao bax.el que sabe do porto forcejando 
contra ' 'ento? Um bordo o leva pam o levante, outro 
~ara o poente, um parao norte, outro parao sul. Vieira , 

erm. T. 7.o p. 17, coL 2.3 

L'ogar para · onde. 

1 . Se tornou recolher pera· dentro das portas do es
l'erto. Bar. Dec. 3.a L. 1. 0 C. 2.0 p. 18. 

Por não ser ja tempo pera o galeão ir pera o Reino, 
~haver mister concerto, o mandou pera Goa. Couto, 
e~ . 6.a L. 9.o·C. t.o p. 2·~9. 

Isto dizendo os barcos vam remando 
Para a frota. 

Cam. Lus. C. 2. 0 E. t06. 

E virl.ualmcnte: 

B Isto fizer·a ... por razão tle olhar pera, sua mulher . 
ar. Dec. a.a L. 1.0 c. 2. 0 p. t8. . 

' l Encarou no pobre Lodo risonho, Lodo al~gre, deba-

cendo:se pera elle. Souza, Vid. do Are. T. 1. 0 L. 1.0 

. 1. p. 17. 
VOL, U. 8 
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Referencict, relativo, á 
ce~·ca, qüanto . 

Teve grande memoria e conselho á c.erca dos nego~ 
cios, e muita aucloridade pera os graves e de muito 
peso. Bar. Dec. I. a L. 1. ° C. 1 G, p. 13~. 

Por s.er (a China) terra mui proveitosa pera os que 
estavam naquella cidade Malaca. ld. ib.id. L. 2· .. ° C. 9.0 

p. 224-. 
E te"\_le per4 si que era obri~ado cumprir aquelle 

simulado juramento. Id. ibid. L 3.° C. 4. 0 p.. 283. 
Somente pera furlar sam assim engenhosos que lhes 

não chegam os ' 'agabundos. ld. ibid. L. 4. o C. 2. 0 

p. 392. 
Se11do a Pcrsia para Ormuz o que Siqilia para 1\'Ialla· 

God. Rei. c. 12, p. 85. 

Tambcm cem a idéa de referenc'ia usamos ás wzcs 
da preposição pam seguida da preposição com; v. gr. 

O Infante nenhuma gloria sentia m:.lior, que a boa 
criação que em cl Rei fazia, e nclla p~nha as esperan~ 
ças do amor dei Rei para com clle ( 1'). Duarle Nunes, 
Chron. de Elrei D. Aff. 5.° C. t2, p. H8. 

(1) Um dos muitos erros de syntaxe com que aclualmente 
estamos vendo perverter a boa e genuína linguagem em obras de 
litteratura, é o emprego da pre;>osição por na accepção de rcfe~ 
rcncia. -Assim é frequcntq lermos: «Confesso que tenho amo,r 
po1· elle ; »- tinha mui lo respeito pot· se o pae » e-tc. E' exacta~ 
mente a contextura franceza: j'avouc que j'ai du panchant pour 
]ui; il avait beaucoup de respect pour son perc. -Não podemos 
deixar de declarar que será isto tudo quanto quizercm menos por~ 
tuguez. -·Nestas e· noutras semelhantes phrascs requ~r ind1s~ 
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Destinação, fim. 

Lhe deu quatro pilotos pera a nayeg;1ção dnqucllc 
estreito . Bar. Dec. 3. 3 L. 1.° C. 2. 0 p. 19. 

Recebiam um panno em dois tempos do anno pet·a. 
seo "eslir, e certas medidas de arroz pera ajuda de se 
111íllüerei1l. ld. ibid . C. 9. 0 p. 88. 

Reguengos que sam as mclhores empolas e comar
fas da terra que os primeiros reis tomaram pera. si em 
ogar. de patrimonio. Id. ibid . L. 2 o C. Õ.0 p. 170. 

O foi acompanhaqdo até os aposentos que e~tavain 
pera el\e. ·Couto, Dec. õ.a L. 10.° C. 7. 0 P• Uõ e seg. 

1 ~ Le\'an tando-se todos marearam . as. ' 'elas- para em
loc .. arem o estreito. God. Rei. C. 1b, m fine. 

1 
Para banhos ha mui.Las casas grandes e capàzes. · 

d. ihlict. c. 20, p. t 62 . • 

Cenveniente, opportuno. 

t· Mong:1o, que quer .. dizer Lem.po pe1'ci naYcgm· pera 
ai ParLc. Bar. Doc . 3.a L. t~ . o C. 7. o p. Mi9; 

putavelmente a lingua que se empregue á ptep. pata seguida da 
prep. com, 0 11 ainda a .. preposição a, como no seguinte exemplo : 
ea O dseo amor á.s almas sempre se anticipa ao nosso, como 

.usa elle. 1\ian. Bern. Luz e Calor, p. 393, co!. 2.• 
1t -



11'6 GENIO. 
. . 1~; 

Art. 17. 0 

A preposição porl.ngueza pm· foi alterada r.ln latina 
pro, Cllja forma ficou conservando em couqmsiç.ão co•n 
os Yerhos e nomes.- P1·o é propriamente uma prolação 
llc voz , ou interjeição de quem conternpl;l admirado, o~1 

indignado do que tem llcante, ou se lhe appn:scnta a 
\'i.:;ta; ' '· gr. · 

Qum res (pro sancte .Tupiter !) in tr. rri s gesla maior? 
Cir. 2. Phil. 13.- Que coisa oh saneio Jupilcr I se obrou 
maior no mundo? 

E Ginda: P1·o. dolor I P.ro pudor I Pm scc lus t 
Dcnoln, por tanto,- deante (1 ), contra,. - e11n con~ 

siderração, em auenção (2J.- D estns primiLiYl!s iJéas 
veem as seg11intes: -por cause~;- a. favor;- a fim;
se.qu.ndo; ·-conforme 7.- como . 

(t) Tambem significa antel'iO?·idade, a11tes: 
Pro idem valel quod ante, nl in hoc, prolncllt. Var. de Ling. 

Lat. L. !:L p. 65. 
(2) Explicando 1\Jr. J,c Mare a preposição 1wo na seguinte 

passagem Je Vi rgilio : :Mol'i pro mrenihus ardenl., Ai:n. 11. v. 895, 
traz uma nola que podendo serv ir para corroborar no::;sas idéas. 
julgâmos conveniente transcre,·er aqui : -

1\:lour"ir devant ses remparts. ou pour ses remparls; comba
tre devaul scs autels et ses foyers. ou ponr ses autels ele. se 
confondent a peu-pres daos Je resullat; et même mouri1· pour sa 
patrie, c'est mourir étant placé devant elle, et la prenant en co'"!~ 
sideration. C'est ainsi qne toul s'est appuyé sut· les idées physJ
ques, on n'a en même se former une idéc de l'espril, spiritu.s, 
qu'en partanl d'uuc idée semblable, spiro je respire. Couts Prat. 
el Theor. de la Lang. Lat. p . .236 et suiv. (note n.o 86) . 
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· A illéa de alguem combater a favor de outrem traz 
a de-em logar, em vez.- Da idéa de em Jogai'; que é 
a_ mesma que a de sub~tiluição, se deduz a de permula
çao, que dá a de -preço e valor. ' 

C_?mo a preposição pro seja essencialmente uma 
P~olaç<to de voz, denota Lambem- extensão, prolonga
~ao, avanço e prosegu;imento,- d'oud~ pr~vém a. idéa 
de=lo~ge e_ distante,-. da qual, por _IIlaçao, se tira a 
e pavaçao, carencza, falta, estado ·mcompleto. 

Deante, cont'ta. 

. Vi eu o Senhor face por face, e foy feita salva a 
ll1mha alm<~. lnedit. d'Aicob. T. ~-" p. ta. 

Commellendo batalha por mar ou por terra, um 
por um, ou tantos pm· tantos. Bar. Dec. 3.3 L. 1.o C. 4-.n 
p. 40. 

11 . ~osto po1· rosto não podiam levar o melhor delles. 
( · lhid. L. 3.° C. 2.0 p. 21·8. 

S Ern como um desafio formado lle tnntos pm· tantos. 
ouzn, Vid. do Are. T. 2." L 6. o C. 9. o p. 26 L 
. Lhe appresentou \Im Traclado que elle fez de toda 

~.Jornada de D. Christovâo da Gama, a modo de ro
eJro, dia por dia. Conto, Dec. 5. 3 L. 10, C. 4.0 p. 40L 
h ' Lancemos-lhe bem as contas e veremos hora por 

l
>or; quanto madrugou o nosso sol. Vieira, Serm ~ T. 6.o 
.. n 8' co 1. 1. a 

H . A.rcn por arca com a morte c descuidados da vida. 
C

e]Jtor· Pinto, Imng. P. La Dia!. 6.° C. 6.0 p. 23í, 
O, 2,a . 

E ·em latim: 

Illn prmsidia , quce pto lcmp\is omnibus cerni-
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tis. Cic. pro Mil. C,. L - Aquellas guarnições que vedes 
dcante de lodos os templos. 

Unida esta preposição a varios verbos e nomes com
munica-lhes tanto a idéa de cleante, como a de contra; 
;v. gr. profaçar. (de pro-, deante, face, e dcs. infinitiva); 
projectar (de pro, deante, e facto, as, alltrar, anemes
sar, agitar, mover, i. é despedir o tiro para a frente; 
it. fig. traçar na idéa); provocar (de pre~ dcanLe, e vocrJ. 
as, chamar; i é chamar a desafio, incitar); proscrever 
(de pro, deanle, patente, e scribo, is, escrever; porque 
em Roma o nome do proscriplo, ou condemnado á morte, 
costuma,'a ser escripto em cartazes que se ailixavam nas 
esquinas das ruas, ou nas portas dos templos) ; proptt
gnar (de pro, contra, e pugno, as, combatler; i. é ele~ 
fender peleijando) ; propulsar (I) (de pro, contra , e 
p'?f,lso, as, ferir, baHer, i. é repellir); e nssim: pronun
ciar, propôr (2), promcller, propo~ito, propugnaculo, eLe.. 

Em consideração, em at
tenção. 

Por" suas grandes partes e proYada vii'Lude foi sem
pre acceito aos príncipes dc;ote rCÍll'O. Souza, Vid . do 
Al'c. T. 1. o L. t. o C. 6. 0 p. 45. 

Affciçoadn á gente lusitana 
Por quantas qualidades via ncl1,1 . 

Cam. Lus. C. I.() E. 33. 

( 1J Não servem de propulsar os inimigos: senão de os mel· 
ter em casa. Man~ :Bern. Nov. Flor. T. 3. 0 p. 89. . 

(2) No senlrdo de antcpôr: -Propondo a honra ao perJ l:50· 
Goes, D. Man. P. t.• c. 99. 
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E em latim: 

.. Pro nostra amicitia te nllgo. Cic.- Rogo-te em con
Sideração da nossa amizade., . 

. 'Neste sentido póde algumas vezes omiltir-se a pre-
postção 1 v. gr. . · 

Porque succcdcra (o eoUcgio de Coimbra) estar cer
·Sado alguns anil os respeita das obras que se faziam. 

ouza, Hist. de S. Dom. P. 2.a L. 2.° C. 16, p. 1[8. 
Col. 2.a 

Por causa. 

. .. Condemnadm; 
P .. r culpas c pot· feitos vergonhosos. 

Cam. Lus. C. 2. 0 E. 7.a.. 
Por isso, e não por falLa de natura 
Não ha lambem Virgilios, nem Homeros. 

ld. ibid. C. õ.o. E. 98. 

E em latim·: 

'f Ut pro hujus peccatis ego supplicium · sufferam. 
er. Anqr. 5. 3. v. 17. -Para que soffi·a o castigo por 

causa dos peccados ~;l'este. 

A lavor. 

h· . AlcançO'u· pot· intercessão de David que podesse en
at elll o Sancta Sanctormn a orar e sacrificar por sue

cesso do caminho. Ba.r. Dec. 3.a L. t,o C. 2.0 p. 376. 
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. .' . Appm~elhado 
A pôr a vida e reino totalmente 
Pm· tam bom rei. por lam sublime gente. 

Cam. Lus. C. 6. 0 E. li>. a 

Eem .lalim: 

... Linguam vis meam prrecludere 
Ne lalrem pro re domini. · 

Phredr. L. I ,° Fab. 23. 
Queres tolher-me a ]ingua porque não la

dre pelo interesse de meo senhor. 

Em composição com alguns verbos e nomes temos: 
propiciar, pro!eger, proficuo, pronubo, propicio, pro te
ctOJ', protecção, provei to, etc, 

Mandou dar aviso a todolos portos de Castella que , 
vindo alli, o prendessem e trabalhassem por lhe tomar 
o galeão. Bar. Dec. a.a L. 3.° C. 9. 0 p. 327. 

Por dar seo parecer se poz deante, 
De Jupiter, armado, forte, e duro. 

- Cam, Lus. C. 1. o E. 37 .. 
, ... Se emboscaram, 

. PorquC: sahindo nôs para lomal-o, · 
Nos podessem mandar ao reino .cscurn, 
Por nos roubarem mais a seo seguro. 

Id. ibid. C. 5. 0 E , 36. 

E em latim: 

Damnum haud recusant; lanli:tm pro vilâ rogant. 
Phred. L. 3 . . Fab. 2. 

Não se ·esquivam ao prejuízo, só rogam·pela vida. 
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Segundo . 

Que havendo por verdade o que dizia 
De uada a forte gente se temia. 

Cam. Lus. C. 1.0 E. 97. 

E em latim : 

Civitalibus pro numero mililum pecuniarum sum
mas describere. Cic. 7. Ver r. 25. - Taxar ás cidades 
sommas de dinheiro segundo o numero dos soldados. 

Em composição achamos apenas: proporcionar, .pro
Porção, pwporeional. 

Conforme. 

E nunca lhe tirou fortuna, ou caso 
Por vencedor da Jndia ber eanlado . 

Cam. Lus. C. 1.0 E. 32. 

2 em latim : 

n Consilíum pro lclllpore, <lC re capere. Cres. L. (}. 
el. Ga ll. 8 1. - Tomar conselho conforme ao tempo 

e ao negocio. · 

Como. 

Lupo So<Jres d'Mbergaria .. • era neste reino es-
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timado por uma pessoa de rríuila prudcrwia. Bar. Dec. 3. 3 

·L i o '' 1 o .... . • u. . p. -"· 
Assim se hom·eram os mouros po1· vencidos. Id. 

ibid. L. 3. o C. 5.0 p. 29!,., 
Não recusou as impias adulações de certos lison

geiros que o saudavam e inlitulavam por Deos. AHaes, 
Dial. 1.° C. 15, foi. 29 v. 

Eu tenho por ue gt·ande estima qualquer leltra an
tiga. Souza, Hist. de S. Dom. P. 1.a L. 2.° C. 39, 
p. 243, eol. 2. 3 

Com enxames de mosquitos e gafanhotos assolou 
Deos o Egyplo armado de toda a sua oavallaría, e maio
res damnos teem feito sempre no mundo as pl'agas des
tes bichinhos por muitos, que as baieas no mar, ou na 
terra os elephanLcs por grandes: Vieira. Serm. T. 7. 0 

p. 60, col. 2. 3 

.. ;. Descobrindo· 
Por falsa a fé que dava e mentirosa. 

Cam . Ecl. 2. · 
Gosto damnado muitas v~zes julga por doce o agro. 

Prover h. 

E em latim: 

P.ro uxorc habcre bane peregrinam. 
Ter. Andr.- 1. 1. v. 1-19. 

Ter como mulher esta peregrina. 
Aliquando una res pro duolms ' 'alet. TiL. Liv.

Algumas vezes uma coisa vale por duas, ou como duas. 

Em loga1·, em vez. 

No tempo que elle D. Alvaro andou em Castella, 
es:e Diogo Darbosa Leve pm· elle, como Alcaide mor-, o 
castello de Se.vilha. Bar. Dec. a. n L. õ.° C. 8. o p. 628. 

I 
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Por armas ·tccm adargas c terçado~. 
Cam. Lus. C. 1. 0 E. 47 . 

Na cabeça por· gorra tinha posta 
Uma mui grande casca de lagosta. 

IJ . iiJid. C. 6 .0 E. 17. 

E em lalim ; 

Pro molli ' 'iola . . . 
Cardus surgi·t. 

Virg. Ecl. 5.a v. 38. 

123 

Em logar da mo:Je violela ·surgc? ca1·do . 
. . 

"Em composição com alguns verbos e nomes temos : · 
Procurar (do lat. procurm·e, de pro, em Jogar, e curare, 
cuidar; i. é advogar a causa, promove·r os interesses 
do consLituinte), procurador, procuração, proconsul , pro-· 
nome, etc. 

· Pre·ço e valor. 

Esta herdade comprou Jacob por ce.m cordeiros. 
lnedit. d'Alcob . T. 2. 0 p. 76 . . 

Resgatou este filho d'e,lrci com toda sua bmilia pcrr 
lres mil n1i.ticaes d'ouro. Bar. Dec. 1." L. 10, C. 6. 0 

p. ~35. . . 
Atravessa toda a seda e algodão de seos .reinos, 

comprando-a a seos ' 'assalos por buxo preço para depois 
a. vender-pelo que quer. God. Rei. C. 13, p. 93. 

E em latim: 

V P.ro Leonico omncs hostium car;tivos permutavii . 
. ai._ Max. L. 5.° C. 2."-Trocou por Leonico todos os 

captivos dos inimigos . 
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Pecuniam pro iis rebus solvi!. Cms. L Civ.- Pa
gou ou satisfez o dinheiro por estas çoisas. 

Extensão, prolongação, 
avanço, e proseguimento~ 

Unida esta preposição a Yarios verbos e nomes 
faz-)hes adquirir as idéas de extensãó, prolongação, avanço 
e proseguimento, que em alguns passam a ser as de 
augmento e intensidade ; v. gr. 

Protrahir (de pro, indicando prolongação, e tralto, 
is, trazer, arrastar; á lcttra arrastar prolongadamente, 
d'onde vem a este verbo a accepção de prolongar, dila
tar), procrastinar, prorognr, prosegui,-, promoYer, pro
gredir, prodigo, prolixo, proficiente (1), pro!ligndo (2 ), 
progressista, progenitor, rt~·ominenle, .progresso, progcnie, 
promonlorio, profusão, prodigalidade, pronurio (3), etc. 

Longe, distante. 

Em compos:çao com alguns verbos e nomes passa 
a mesma preposição a denotar longe, distante; v. gr. 

Provir (de pro e venire, vir de longe); profundo 
(de pro c fundus, i. é que tem o fundo afastado, ou 

{1) Nesta pureza tatÚbem ha differentes gráps, conforme os 
taes contemplativos sajll principiantes, proficient(Js, ou já perfei
tos .-Man. Bern. Luz e Calor, 1.• P. Doctr. s.• p. 188, col. 2.• 

(2) Tantos cães não imbellcs pro/ligados. Cam. Lus. C. 10. 
E. 20. 

(3) A alma do pecador nunqua cessa de contaminar o corpo 
co pro!Juoio de suas tQrpezas. Arraes, Dial. 1.• c. 5.• foi. 10. 

' ·, . 
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está longe do fundo) (t ) ; profano (de p-ro, distante, ar
r.~dado, e fan_um, templo) (2); e assim profundar, pro
' 1dcnte, p1 oYidb, profugo, etc. 

P·rivação, carenC'ia, fal
ta; e.~tado incompleto. 

Todos estuYam por comer. Bar. Dec. 1.a L. 8. o 
. C. 8. 0 p. 249 : 

Dice laes abominações ... que para tam docto Barão 
fora mais seguro a sua consciencia e nome por dizer, 
que dietas. Id. Dec. 3." Prol. • 

N;1o lhe entregara ·neos suas o"·elhas para lhes or
denar leis como juiz ... senão para busc~r lodos os meios 
e não deixar ficar pedra por mover, porque 'todas se 

( 1) D'aqni se deprehende a raz<1o porque tambem chamâmos 
afto ao mar apparlado das costas e cuja superficie se acha mui 

· a la, ou distante do fundo ; pois o mesmo é ler o l'undo distante 
que ser p1·o(tmdo.- O seguinte t.recho vem em confirmação do 
que deixâmos exposto. 

«O mesmo que o Apostolo conta de si, quando dizqne·esteve 
no profundo do mar um dia e uma noite: chamando profundo 

L
( conto nós lambem chamamos alto) ás partes !lpart(!das da éosla.1l 

Uceua, T. 2. 0 L. 5 .° C. 2.0 p. 141. - · · 
No mesmo sentido de alto e elevado empregâmos a palavra 

rofundo , quando liguradamenle dizemos qne F. possue um p1·o
tndo conhecimento de Historia, de Scicncias Naluraes; que é 
tatuem de profundo saber, etc. 

(2) Varrão interpreta de outro modo o- vocabulo latino, di
~end? :-Pt·ofanum, est quod ante fanum, id cst conjunctum fano. 
~ Lmg. Lat. L. 5. 0 p. 61 -Não nos parece, porém, verda

deu·a a interpretação: não só porque a preposição pro nunca toma 
at accepção de junctõ, conjuucto, senão porque a idéa de conjund 0 ao temJ!lo não nos dá a de p1·o(ano, q ne; ali~s. se d~prehen.de 

a coutrarta d'esta, i. é da de longe, ou arreda.do do templo . 
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salvassem. Souzn, Vid. do Are. T. 1. 0 L. 1.° C. 19 .0 

p. 12l c scg. 
Como meos desejos contínuos eram ve1· coisas no

-vas, aquellas somente me ficavam por ' 'er que minha 
possibilidade não podia alcançar. Pant. d'AYeir. ILiner. 
C. 55, foi. 11 ·i v. e seg. 

ART. f8. 0 

PóS, DEPOIS. 

Pós, preposição antiga, que subsequenlcmenle pas
sou a ter a forma emp6s~ após, d~·pós, e, por ullimo, 
depois: ve.m da latina 11ost, formada e contrahida de po
sito hoc, posto isto. estabelecida esta coisa ; o que traz 
a idéa de post·e1·ioridade quanto a espaço e tempo.
Assim, quanto a espaço, equivale a- t'l'ás, ou detrás 
de algurn lagar, de algumá pessoa, o·u de alguma coisa; 
-e quanto a tempo:- além de certo período, passada, 
ou deco1'n'da ce1·ta ho1·a. -De qua,lquer d'estas idéas Yem 
a de- em seguimento. - .A idéa de trás, ou detrás, op
pondo-sc á de dcanle, a que ligâmos a de superioridade, 
ou de supremacia, dá lambem a de- infm·ioridade; 
menos preço, menos conside-r.:ção. 

Det1·ás de algum lagar, 
de alguma pessoa, ou de al
fptma coisa. 

Enlom lhe derom os deoses alhcos, que trouverom 
de· Sichem, e os ornamentos deles e Jncob soterrou todo 
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no pce duã anor, que ha nome terebinlo, que está de
posa cidade de Sichem. Inedit. d'Alcob. T. 2. 0 p .. õG·. 

O latim corresprmdenle diz: 11ost urhem Sichem. 
Gen. Cap. 35, v. ~. 

· 'Post equitem sedet alra curn. 
Hor. L. 3. Od. 1. v. 40. 

Detrás do ca,·alleiro, cavalga, ou ,·ae 
montado o atroz cuidado. 

Além de certo período, 
Passada ou deoorr~da certa 
hora. · 

Acabados aqucllcs sct anos do aYondan~19nt0-, Ye
'erom outros set anos de fame depos eles. Inedit. d'Alcob. 
T. 2. 0 p. 66. 

1 
. Ja morrerei ledo, pois te leixo viv(i) depos mym. 

btd. p 72. ' 
· . Depos mort de Rey Salamon, rreynou seu filho que 

avm nome Roboam. lhid. T. 3. 0 p. 23. 

L 
Apos elle 'reinou dois. a n nos Soleirnan. Dar. De c. f. a 

· 8.o C: 6. o p. 226. . 
Apos isto mandou quantos navios tinha. Id~ De~. 4,,a 

L. to, C. ~. 0 p. 623. 

Torna nova verdura, 
Toma verão e hynvorno, 
Claro apos chuva sul, p11s noite o dia. 

Ferr. L. 2." Ocl:. t.,a 

E em latim: 

E( 'longo post tem pore Yenit. 
Virg. Ecl. i . 

Vcin depois, ou passado longo tempo. 
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Deces$il post annum quartum. Nep. Arist. in fine . 
- Falleceu passado o quarto anno. 

Em seguimento. 

Mudou-se o coraçom a eiRei Fi;lraó, e tomou tre
sentos carros seus proprios, e Lresenlos <.los Egicios, e 
foysse com sua host depos os filhos de Isrrael. Ineáit. 
d~Aicob. r: z.o p. 110. 

Os Reys de Madian jaziam folgando em huií vale, 
norn sospeilando que Gedeon vee~se depos eles. lbid. 
p. 201. . -

Saul vinha entom do agro depos seus bois. lbid. 
p. 238. 

Depos tas cubijças no.n_ vaas._ lbid. T. 1.o 'p. 26'4. 
Non receem l~var a sua cruz depos h o Senhor, 

Vid. Monast. L. 1.° C. r$.0 p. 57 e seg. . , 
Segui empos elles, disserom os capitacns. Azurar. 

Chron. do Desc. e Conq. de Guiné, C. 6~- , p. 310. 

E em latim: 

VeHile post me. MaU1. Cap. &. 0 v. 19. 
Vinde em1meo seguimentll. 

Post concupiscentias luas non eas. Reg. Sancl.i 
llened. C. 7.- Não v as após ou em seguime11lo de leos 
desejos. 

Inferioridade, . menos 
preço, menos considm·ação. 

Tu me lançast depos as tuas costas, e fezest a ty 
deoses a·lheos. InrdH. d'Aicob. T. 3. 0

- p. 27. 
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Era a suprema pessoa depois do rei em lodo o go
Yerno. Fern. Mcnd. Percgr. T. 1.° C. G7, p. 2Gfi. 

Leixan.do-lhe para a conversão dos ?Ovos Fr. An
tonio, que era n segunda pessoa dep~ is ,de F r. João . 
Bar. Dec. L" L. 3.° C. 9. 0 p. :2315 (i). 

E em latim: 

Nequc eraL Lytlia post Chloen. 
Hor. L. 3. Od. 9. 

. Litteralmenle: Nem Lydia era depois de 
Ch!oc ~ i. é Nem Lydia era Lida em menos preço, em 
menos estima do que o era Ch1oe. 

Unida esta preposição aos verbos c nomes, conserva 
~ \ll'lmiliva forma pos, e fa'z-Ihcs denolnr alguma das 
ldéfls que ficam referidas; v. gr . 

. (1) Haverá quem com Mor·aes se persuada de que 'nestes 
do1s nltimos exemplos depois é adverbio e não preposição. 

Com e/feito Moraes, combattendo a opinião de Bluteau, es
creve o seguinte:- cc Bluteau diz que depois é preposição; mas 
depois serve de complemento a preposições, v. gr. guardemos isso 
Para depois de ceia; e tem por complemento preposições: depois 
de si, depois da c.eia. Dicc. qa J.ing. Portug. Art. Depois. 

Entendemos, porém, que, eom quantó seja uso na língua 
Portugueza juoctar umas com outras preposições, nem por isso 
Passam as mesmas a ser adverbios. A. prova é que lambem dize
ll:Ios : por entre a rama ; para com elle; pam comvosco ; de sob 
uma arvore; pe1· ante o rei, etc., e ninguem, certamente, aflir
~ará que em algum d'estes exemplos as preposições se conver-
em em adverbios. 

d Em latim junc.tam-se lambem vm·ias preposições, sem que 
a união das mesmas resulte mudarem de natureza (•).- Pas

s~rn algumas das referidas preposições a denotar urna idéa com
P e~a, a adquirir um augmento de significação ; mas -nada 
Dla1s. 

H Prrepositio etiam componitur cum prrepositione, ut in 
ante, ex a.nle, etc. Vossii Gramm. p. 16'2 . · 

VOL, 11 . ' 9 
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Postergar, (do la!.. har!J. poslergcwe, composto de 
post, tergum, costas, e dcs. infin . .i. é deitar para trás 
das costas; desprezar) ; pospor, (de post c ponere, pôr 
depois, transferir para logar, ou tempo posterior) ; pos
thumo, (contracção de 1Jost humatttm., j_ é nasc ido de
pois de enterrado o pae) ;-c assim: posponlàr, posponlo, 
pósduta, pospernn, pospasto, ele . 

Art. 19.0 

PHE. 

A prrposição porluguczn pre rem da latina prle, a 
qual parece compôr-se da preposição pro c de outra pa
laua que com clla se. encorporou e contrahiu. - lHas 
que palavra será essa?-Sorá ced-is, o templo, c Tirá 
de p1·o cede, de que por syncope e conlracção resultasse 
pne 'I - É o de que não podemos ter mais do que ' 'agas 
conjeclurns ; porque nada d' islo nos deixaram cscripto 
os romanos que eram os que, com todo o conhecimento 
da língua propria, melhor podiam fazer esta analyse ;-. 
nem tam pouco os grandes el:ymologislas e philologos 
modernos nol-o explicam de uma maneira satisfaloria, 
quando mesmo o explicam (I). -Seja como for, prce, 
preposição Iat.iua insepannel, que passou para o portu · 
guez com n forma pre, significa:- ante, ou deante,- idéa 
que dá a de- ant~n·aridade; antes,--:- da qual se Lira a 
de -pree1m"nencia, p1·i1nacia, pr·irnei'l'o. - Tambem Lem 
força intensiliva c denota- muito, ea:cess,iva.rnente;-

(1) Court de Gebelin, tractaudo d'esta preposição, limita-se 
a dizer:- De Por face, tele, prouoncé p,., les Latins fircnt prre ' 
e pro, chef d'un grund uombre de famillcs. Orig. Lat. 
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como pmvindo da idé1.1 de quem pede com feno r, OLI 

jmplora; o que nos confirma mais na supi)osiç.ão do que 
JJrre proc~ de de p9'0 cede. 

Ante, decmte. 

Pregar (do latim· barb. praJCliccwe; composto de prce, 
deante, e dica.re, cfferccer, consagrar); pretender (el e 
JWw, deante, e tende·re, inclinar; i. é inc.Iinar:..se para 
deanle, extender a mão )" ; precipitar (de prm, deanle , 
caput, cabeça, e desinencia · infiniliYa; i. é lançar com 
a cabeça para deanLo, ou de mocloquc esta Yá a dcantc 
dos pés); predio (do latim pn;ed·1:um, composto ele p.rw 
deantee mde cnsn);-e assim: p'recorrer, prepassar(1 ). 
p~·eluzir, prestar, pregador, prc.gação, preüomr ~ presti
gio, precipi~ação, prestilo , ele. 

Anterim·idade, a.ntes. 

Precatar, prec:ner, prcmunir, predestinnr, predi"" 
z.er, preludií.ll\ J')r-emediLar, r>resumir, preoccupar, pre ... 
l1.bar, presenLir, prever, prevenir, precursor, prenun
Cio (~), predesti na.cJ o, prefixo, predecessor, pi_'emulurCl , 

( 1~ Trazem mais por r~ligião a.ndar~m rapad-os e d~scalços , 
e na mão um aban·O' doe papel gr·.::mde ... com que cobrem a cabeça 
~~~oi, e amparam o rosto da gente quando prcpassam por elles. 

UI. Dec. 3.• L. 2.• C. 5.• p. 1{) 6, · 
. Tanto que me viu se metteu para uma azinhaga que alli fa-

:tra o mato, e á entrada della me esteve' esperando, e vendo que 
eu ~o prepassar não olha v a para elle, escarrou ai,[ o páraque eu o 
ouv1sse. Irern. l\lend. Peregr. T. 2.• C. 116, p. 124. 
·r ,I {2) Raios prenuncias da manhan. Arraes, Dia!. 7.• c. s.o 
o. 240. 
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prejuiso, preludio, preexislencia, presagio, preoccupa
ção, premeditação, presciencia, eLe. 

Preeminenâa , prirn.a
cia, pdmeiro. 

Preceder, preferir, presidir: preYalecer, prepor, 
preposto, precípuo, prefeito, preeminente, prBlad9, pre
sidcn te, preposi Lo. prel'erenr ia , prerogali v a, prcsiden
cia, ele. 

Intensidade; mu.ito, e.x
cessivamente. 

Predominar, preencher, prcsen-ar, preponderar, 
preclaro, pre{lileclo, prefulgcnlc, preexcelso, prcpolenlc, 
preponderancia, predomínio, pt·edilccção, prcpolcncia. ele. 

Art. 20.0 

H. E. 

Preposição insep:mnel tanto porl.ugueza como la
tina, cujo som vibratorio pint.n, por certo, bem ao natu
ral a idéa de iteração ou repetição que 'n ella se dá.
Denota, pois, em primeiro Jogar- repetição e duplica
ção, -de cuja idéa nasce a de-· augmento, grandeza 
e intensidade.- A mesma idéa de repeLiçã0 dá natural
mente a de- retrogradação, movimento para trás>.
porque v. gr. para descarregar novo golpe é mister Lorí 
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nar com o hrllço para trás:- e, 'noutros muitos casos, 
a repetição se faz sempre per meio de um movimento 
ret.rogrado. -Da idéa de retrogradação, movimento para 
trás, vem a de - revirarnento, rodeio, volta, curvatur-a. 
-A mesma idéa de movimento parf\ trás produz a de 
- occultação, - porque a coisa que retrocede, ou foge 
para trás naturalmente se nos occult.a. - De qualquer 
d'eslas idéas provém a de- negação.- Finalmente, a 
idéa do movimento para trás, indicando direcção, passa 
a denotar - referencia, relativo. 

Repetição, clupl'icação. 

Reincidir, (tle re, ucnotando repetição, e incidere, 
composto da preposição in e do verbo cado, is, cahir; 

· i. é tornar a cu h ir na culpa ou no erro) ; repin lar, (ler
mo de impressor, pintar a leLLra duplicadamente, ou em 
"duas partes, quando se imprime); !'escaldo (1), (de re, 
denotando iteração, prcp. es que indica pam fóra, e de 
c~lidus, quente; i. é calor rcpelidametlle vibrado para 
forn, como por exemplo o de uma fomalha) . E assim: 
l.'cdizt:Jr, redobrar, rcconqu1star, reedifiear, revi ver, re
lundir~ rcno-vnr, repetir·, renascer, restaurar, repôr, re
spiranLc (2), recomposto, reeclificnção, repetrção, repasto, 
reproducção, renovamcnLo, renovo, ele. 

}) (1) Madeira ja podre das chuivas e rescaldo do sol. Bar. 
ec. 3.• L. 8.• C. 2.• p. 253. 

(2) ... Os ramos da pereira · 
Meneava um YCnLinbo respi·rante. 

Fern. Alv. do Or. Lus. Transf. L. 1." foi. 71$. 
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Augmento, gmndez ct e 
intensidade. 

Hea!çar, rcbranrar , rcmccher, rcpurgar (1), rctin-
n .tr recrudescer rccoólar rccrescer (2) rc"clar rc-

' ' ' . ' o ' luzir, remirar, remanescer, requcstar, requeimar, re-
morder (3), remoer (4), referver, rcsonar (5), rcful
gcnle, retesado, retorcido, relorto (6), requeimado, rc
lmscado ( 7), remonta do, rcloucado, replecto, refn lsado, 
rcsonante, reholiç.o, remanso, realce, regclo, recamo, 
recheio, relento, rcbombo, etc. 

Além ilos Ycrbos c nom es, a que esta prcpostçao 
uá força augmenlaliva C inlcnsiliva, Ycmol-a lambe r~l 

( 1) Para Sripião .A!:miliano conquistar Numa ncia, repurgou 
primeiro o e~'\ercito de duas mil mulheres mundanas. Arraes, 
Dia!. 3." C. 21, foi. 110. 

(2) TnnlOf!UC o Infante fo:y na prnya, começou a gente a 
n;crecer. Azurar. Chron. de Elret D. João- 1." 1'erc. Part. Cap. 71, 
p. "207, co I. 2. • 

Acudindo o príncipe alli, deu com os turcos qne vinham re
crescendo. Couto, Dcc. ü.• L. 6." C. 5." p. 34 .. 

(3) Ainda me parece f!Ue vos 1·cmorcle na con~icncia um 
escrupulo Vieira, Scrru. T. 7.• p. 168, col. t.• 

(4) A calumnia, o falso testemunho e a aiTronta e infamia 
qne della resulta, tem muitas durezas qne quebrar, que masti
gar, que moer e 1·e•noer. Vieira, Scrm. T. 6." p. 365, co!. 2.• 

(5) EstiYeram as montanhas ... docemente rcsonando com 
os suaves accentos que por suas concavidades retumbavam. Fern. 
Alv. do Or. Lus. Traosf. L. 3." foi. 253. 

(G) - · Taes fazia 
llalortas carantonhas, que Abridores 
Em stampas as tiravam á porlia 
E á porlia os compravam Compradores. 

Fi!. Elys. Obr. Compl. T. ~.0 p. 12J. 
(7) No sentido do lattm accurattts, ou do francez n JC herché, 

i. é feito com diligencia e cuidado; acabado com csmllro. 
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unida aos proprios adYcrbios para llíes ·comnHmicar ,a 
idéa de intensidade; -v. gr. 

Diabo. 
Embarca-te cramá para li 
Que ha ja muito que le esporo. 

Sapateiro. 
Digo-te q uc ?'e-não q ucro. 

Díaho. 
Digo-lo que si, 1·e-si. 

Gi l Vic . Auto da llarca 
do Inf. T. 1. 0 p. 226. 

Retrograclaçcío , mooi
m_ento JHtra trás. 

Recear, (de ·r e, para trá~, e cedo, is, ceder); reba
ter·. recuar, refrear, relraet· (f), (de re para trás, e
tralto, ·is, trazer, impcllir, ·mover); refluir~, rcpulsa1:, 
l'ejeilar, reLer, reprimir, represar, repuxar, respingar, 
rcpcllir, rejeitado, relrahido, remangado (.2), (de repara 
l!·as, manga, c desincncia ado); reYelado (3), receio, 
rcc_haço (4.), represa, retenção, recamara, (camara _in
.lcrror·, que fica por trás de outra); respingo, repulsa, ele. 

(1) Os Mouros nom quizcram êsperar, e começando-se a 
~et,·ae,. foram assi fortemente seguidos. Azurar. Chron. de Eh·ei 

·João 1. 0 Tere. Part. C. 78, p. 222, co!. 2.• 
E (2) Os bracos 1·emangaclos até o sangradouro. Man. llcrn. 

st. Pract. p. 32.5. 
(3) O mesmo velame com que Moisés cobria sua face, en -

q~e ell~s (os jüdeus) punham os olhos, e por cuJo respeito se 
:lao ~od1a ver a gloria de Ocos, ainda dura não revelado aos mes-
nos Judeus. Arraes, Oial. 2." C. 10, foi. 57 v. . 

8 .· (4) No jogo da pella não basla tomal-a no ar, mas é nece~
l "~ 10 _dar-lhe 1·echaço e tornai-a a lançar a quem lha lançou. Hel-
01 Pmto,- Imag. P. 2.• Dia!. 3.° C. 8. 0 p. 433, co!. t.~ 
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Reviramento, rodeio, 
volta, c~trvat~tra. 

Recortar, reLorc ~ r. rccunar, regressar, rebolar , 
resultar, (do btim res~tltare, composto de re, para trás, c 
saltare, saltar), renegar, (negar a crença professada, \Ol

tando á primeira que tinha, ou a outra), revirar, reque
brar, revesar, revoar, reverter, renegado, revirado, re
volto, (cabello), reverso, reconcavo, ''elorta, revessa , 
recorte, rebite, rebarba, rebojo, (ch lua), rcsnca , re
braço, retorno, reflexão (1 ), reflexo. 

Occultação, que dá tam-:
bem a idéa de recolhiménto 
a disfm·ce. 

Hebuçar, recal.ar, recolher, reservar, refuginr, rc
condito, recatado, reservado, refugiado, rcfolhado, re
buço, recato, recanto, refugio , relretc (2), reserva, re-
folho, eLe. · 

(f) Reflexão é propriamente o movimento de um corpo qne 
retrocede depois de haver topado 'n outro.- D'aqui a idéa rne
taphysica de retroceder o pensamento sobre si mesmo. 

(2) Retrete, do france1. retraite, Ioga•· retirado, provém rlo 
latim Tetmctus, part. de retmho, is, i. é trazer para trás, retra
hir.- Significava antigamente: quarto interior de uma casa, ca
mara, logarsecreto; v. gr. 

Para um Tetretc o leva onde detinha 
A vista nas pinturas cxquisitas. 

Gahr. Per. Ulyss. C. 3. 0 E. 107. 
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Negação. 

llevclar, (tle re c velare, Yelur, por o véo, cobrir; 
1. é tirar o véo pa ra t.rás, d'ondc a idéa de descobrir, 
manifestar), reYo gnr , reprovar, reproYado , rcprobo , re
provnção·, ele . 

Re{e1·encia, ·relativo. 

RlltlllftllNAll. 

REniALDIZEn, anl. 

I~ figurat.lamente : 

llclorquir a nccusação conlra o ac
cusador. 

Dizer mnl dos que nos vituperaram . 
0::: maldizentes si non remal

dizer. Ve rsão da Hcgra de ~· 

Pola conlissão metem os sacerdotes as mãos nos íntimos 1·e~ 
tretes de nossa alma . Arraes, Dial. 2 .• C. 17, foi. 72. 

Passou, porém, a ter. a sigoilicação de quarto reservado para 
operações secretorlas. - Era a accepção que ja tinha no tempo 
de l?rancisco Rodrigues Lobo. que çliz: Servidor ja se passou das 
canas para os 1·etretes. Corte na Ald. Dial. 2.• p. 24. 
d (1) Jacob cancelou e remt~do·u as maaõs, e posse a maaõ 
estra sobre Efraym. Inedit. J 'Aicoh. T. 2 • p. 75. 

fi (~) . Ra de ter o amo•· alp;uns 1·esabios de injusto para ser 
1Do. Vte1ra, Scflll. T. 7. 0 p. 357, col. t.• 
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RESAUDAn. 

RESil!'\1'11\ - 5 E. 

l\EL!G J.i:O, 

C ENIO 

llonto, lnoJiL. t.L\lcob. T. t.o 
p. ·2o9. 

Saber a cerla e dete r minada coisa ; 
i. é ter o gosto d'c lla . 

. . Resaúe sempre a frucla 
A' terra em que nascera. 

Fi!. Elis. Obr. Compl. T. G. 0 

p. 399. 

Saudar a quem nos saudou; cor
responder á saut.lação. 

Saudou-mo, rescmclei-o da mes
ma maneira. P::lllt. d'Aveir. lti
neJ:- C. 88, foi. 3115 v. 

Sentir-se de alguma injuria ou des
cortczia. 

Do la!. 1·eligio, composto de re c 
ligo, as, ligar, prender; J, c sen
timento de respeito c veneração 
que no.3 prenuc a Dcos, a nossos 
pacs, á memoria de um amigo 
que se finou, etc. 

E assim: reduzir, retribuir, reverter, retorquir, 
("ollar o argumento conlra o que o produziu ), respei
tar, reunir, retratar, (transferir para o papel o que é 
relativo a algue.m), remudar (1.), (mudar em relação a 
alguma coisn:, reportar, responder, referir, rebaxar, re
correr, reparlir, (partir com refcrcncia a todos c a cada 
nm dos qne devem ser conlcmplàtlo::. na divisão), respei
toso, re lativo, reportado, respeito, retribuição, retrato, 
respo::;Ln, rcsabio (2), recunhccimcnLo, rcforcnc in, eLe. 
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A.rl. 'ill. 0 

SE. 

Pr<'posição inscparaYel, que entra na compostçao 
de Yarios Ycrbos c nomes.- Significa propriamente o 
talho, ou o corte que divide~· d'onde Ycm a idéa de
·sep&ração c p·rivaçüo j- v. gr. segar (do latim seca·re, 
~01~1poslo de se denotando corte, e agere, obrar, fazer; 
1. c fazer corte, cortar); segregar (do lat. segregare, 
composto de se e. g·regare, colligir, congregar; i. é sepa
rar· o qLe <'Slá ~ggrC'gn do ou reunido); scgreJo (do Jat. 
secret~tm., de se c cretl~S, a, wn, par!. de cerno, is, Yer , 
conhecer; i. é scpat'iH.IO do que é visto, ou conhecido); 
seguro (do la!. secwrus, tle se, cura, cuidado, c dcsinen
ci~ us dclcrminaliva do genero masculino; á lcllra: o 
que está separado', ou exemplo de cuidado); serio (do 
lat. serius, de se pri\aÚo, ou exemplo, c Tisus, riso).
E assim: segurar, sccç.ão, segure, sclbcção, segmento, 
sena, sexo, eLe. 

No latim muda algumas Yczcs o e em o, cont a 
obsc rya Vossio, dizendo: In con1posilionc inlcrdum e i11 
0 nJulalur, ut socors, sobrilts. Gramm. p. t6:·L- So
cors não pa~sou para o porl.ugucz, mas passou socordia, 
que denota o estado elo que se acha fal!.o , ou privado 
de animo i i. é s'ine corde.- Sobrius significa propriéi
n~cntc o que está separado, ou privatlo da bebida i com
po-c.-se ua prep. se mudada crn só, bri, ou bru (t), agua, 
ou bebida em ccllico, c dcs. zts designativa do generu 
lflasculino. 

(f) 'iu. Court de Gcbclio, Orig. LaL. MôL IJm, Bri. 
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Art. 22. 0 

SE-M. 

Preposição separaYel, 1evemenle alterada da latina 
sine, que parece compôr-se da antcccclcntc se e da pre
posição in im•erlida em ne c clcnolando estado ('I). -
Significa propriatnenlc privação e falta, idéa que resu lta 
da de separ(lção. 

Mandou cllc Marlim Atrunso dois bnlcis nossos fa
zer aguada a terra, os quacs f0ram commellidos dos 
chins de maneira que Yicram com sangue, c sem agua. 
Bar. Dec. a.a L. 8 o C. 5o p. 285. 

A imla que o não desaconJpanhou sua .antiga forlunn, 
só tirou da jornada fama sem proYcito. J. Freire, Caslr, 
L. 1. 0 n."2:L 

Sem justiça não ha reino, nem província, nem ci
dade, nem :-~inda companhia de làdrões que possa con-

- v· . ~ 'I' 6 o 393 I "> a servar-se. I eu·. üCI'm. . . p. , co . ~. · 
Uma un ião de pcdr&s é edificio : uma união de ta

boas é navio : uma un ião de homens é exercito. E sem 
esta união luuo perde o nome e mais o ser. O cdificio 
sem união, é ruína : o naYio sem união é naufragio : o 
ex.erci to sem união é despojo. A tó o bom c rn (cuja vida 

(i) Diz Vossio, segu indo a Cesar Sca li gero: Sine, prrepositío 
à sino, ul pone 'à pono. lla Cresar Scaliger, de Baussis i.ing. Lll· 
Cap. 155. Etymol. · 

Não nos conformâmos, porém, com esta etymologia ; porque 
entendemos que o verbo süwTe se formou da preposição sinc, e 
não esta d'clle. 
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constslc na união de alma e corpo) com união é homem, 
sem união é cadaver. Vieit'. Serm. T. 7 .·0 p. H 7, col. 2.a 

E em latim: 

... Vi li is nem o sine nasci tu r. 
Ilor. L. 1.0 Sat. 3.a v:. 68. 

Ninguem nasce sem vícios. 

Vcrum S'ine juditio uihil facias grave. Eccl. Cap. 33, 
' '· 30. - Não faças som juizo coisa alguma de ponde
ração. 

Art. 23.0 

SOB. SUB . 

. A prrposição portugueza sob, que tambenJ em com
POSição se escrcYc sub, é a mesma que a latina sub, a 
l!_nal denola:- situar-ão inferior, debaxo - A idéa de 
Situação inferior dá immrdialamente a do - sttbjeição, 
dependencia., submettido, subjeito, -de que se deprc
hende a ele- tempo em qud, dumnte. --A mesma idéa 
de situnç.ão inferior, dcl.Jaxo, produz a de- occultação. 
-Da idéa de situação inferior se passa á de inferiori
da_de, quo dá a de- chminw:çã'O, menos, pmtco, impC1'
feno, incompleto.- A mesma icléa de situação inferior, 
em guc póde deixar de considerar-se a do espaço inter
llledlo, traz n de- pro.ximidade,- i. é a <lc~jtmcto, 
Proximo, -quanto a espaço; e, quanto a tempo, a: de 
-logo, immediatarnente. - Da idéa de junclo, proximo, 
' 'em a de- sttbstituição;- porque as coisas que se 
~?ham junctas facilmente se trocam umas pelas outras, 
' 111llo assim a subsLilnir-sc. 
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Sit.uação 'inferior ., de
baxo. 

Todas as coisas, que sam sob o sol, passam . Viu. 
l\Ionast. L- 2.° C. t.o p. 302 , 

Oh que coices que mo dá 
Quando me colhe sob si. 

Gil. Vic. Obr. T. 1. 0 p. 1. 72 c seg. 

E em lalim: 

A r ma sub adYersa posuit rudianlia quercu. 
Virg . .Ain. 

Poz as radiantes armas debaxo. de um carra
lho fronteiro. 

Sob, como preposição separuvcl, é algumas Yczes 
preced ida da partícula ele; Y. gr . 

Porque gastas como ocioso com as n1ãos ele sob os 
braços a maior parte ela tua ' 'ida? Vid . 1\fonast. L. 1.. 0 

c. 14, p. 1!>9. 
Passei além, c fui-me :Jssentar de sob a Ctpcssa som

bra de um ' 'en1e freixo. Bcrn . Hi!J . Saml. L. 1.° C. 2.0 

p. 8. 

Em latim ajunda-se egualmenlc a prcposiç.ão de á 
preposição su.b; pclu que podemos dizer com segurança 
que é da fórma latina de sub que proYém a porlugucza 
de -sob; por éxcrr.plo : De sub oculo. Vegel. De Uc Vct. 
-De sub Alpibus. Flor. L. ~. C. 3. 

De sob, por transposiçfto de leltras, converteu-se 
em de baxo, que se usa lambem como adverbio. 

Em composição eom Yarios Ycrbos e nomes faz-lhes 
denotar a mesma icléa; v. gr. ~obrnçar, soblinhar; sob ... 
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pocr (1 ), socéan1r, solapar, so lcrrat· p), suhscreyer, 
submergir, subjaccnlc, subluunr, suceuho, Bubmarino , 
subYerlido (3), sobaco (de sub e_ a-nca), sobo rralho (1), 
su ppcda nco, subscri pçã:o, su bscn plo, su hlerranco, ele. 

Subjeição, dependencia>" 
su.brnettido , subjeúo. 

Foy fe rido Hey Je ra m, e Jeixou sua campanha so 
poder d'uii prineip, que chamaYam Jeltu.lncdiL. d'A lcob. 
'1' ') o 6" • i}. p. l}. 

Subjugue a pouquidadc do , sr.u cnLcnclimcnto su.b 
ly, que és fonte de sabedoria. Vid. 1\lonast .. L. 1.° C. 11, 
p. 120. 

Desta peslilcncia "pois do fallnr !="em consirnçam, e 
do danado cuslume das vaãs palaHas, sam mnyto liHes 
nquelles que estabeleceram servir a Deos em moesloiro 
sob obediencia. lbid. C. 1~, p. 169. 

Todo aquelle que 'iYe sob alguma lei , é teu do a se 
Poer a perigo de morle pela guart.lar c manter. Azurar. 
Chron. de Elrci D. João 1. 0 Tere. Part. C. 51, p. 16:>, 
co!,. 1. a 

J.i'azenuo uma pragmnlica e defesa que sob pena ele 

(1) Do lat. suppom·1·~:- Ca o Senhor lhe sobpom·á sua mão 
gue nom seja quebrantado, nem pereça. Vid. Mouasl. L. 2.• 

. 12, p.-391. 
(2) lnedit. d'Aicob . T. 3.0 p. 67. 

s b {3)_ Convirá qu~ lhe seja posta _ao colo hua ·moo, c seja 
0 vel'ttdo em o prolundo do mar. V1d : l\lonast. L. t.• C. 14, 

p. 1GO. 

In )4) Faze Lu para mym . primeyro huu pam de soborralho. 
euit .. d'Aicob. T. 3.• p. 310. 

God VIu-se-lhe o all'orje e trazia nelle quatro bolos de sobo?'ndho . 
· Rei. c. 22, p. 173. . 
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morte ninguem navegasse pera aquellas partes. Bar. 
Dec. 3.a L. 2.° C. 7. 0 p. 196. 

Lança-se pregão per toda a cidade q sob· pena de 
morte ninguem receba mais a lei q pregam os bonzos 
de Porlugal. Luc. T. 3.0 L. . 7 o C. 2.0 p. H5. 

E andando assy sob aquella sperança per espaço 
de duas leguas. descobriram huü vallc. Azlll'ar. Chron. 
do Descobr. e Conq . de Guiné, C. 71, p. 339 . 

E em latim: 

Jussit Poelro prremium lribni sub ca condil.ione, ne 
quid postea scribcrct. Cic. pro Arch. CCA O. -Mandou 
que se desse ao poeta o premio, sob condição de que 
nunca mais tornasse a escreYer. 

Sub pmnn mortis aliquid denunciare. Sucto in Ca
lig. C. [8. -Denunciar alguma coisa sob pena de morte. 

E em composição : 

Soppear, subjeilar, subjugar , submetl.er, subordi
nar , supplantar, ::uhjcito, submclliclo, submisso, suhdito, 
subfeudalario, suifraganeo, subordinado , subscnienl e, 
suballerno, subjeição,. submissão . 

Tempo em quê, durante. 

Sob Claudio Emperador pad ece rem logo (os .i udeos) 
gravíssima famc , rapinas, 'c discordias dos Presidentes 
Felice c Fcsto . Arracs, Dia!. 2. ° C. 18 , fui. 7G. 

E em laLim: 

S~tb Alexandra. Quínl.il. L ü. o C. lO.- No tempo 
de Alexandre. 
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Occultação, que dá Lam
bem a idéa de d1's{arce. 

Os spiritos malignos l11UJ!lás Yezes sob specia de 
C()mpunçam destruem do coração do dcYoto a graça ela 
dovaçam. Vid . . Monast. L. Lo C. 18, p. 209. 

Quarquer cousa que -em elle he, de Deos he, e sob 
aquelles acciden'.es todo he Christo. Ibid. C. 19, p. 228. 

Ho diabo cuslumou muytas rezes sob cobertura de 
sanctidade, estender espreitas aos neicios, cobrindohas 
porque nom se conheçam. lbid. C. 22, p. ~56: 

Aquelle ensujentado e abominavel c scismatico Ma
famede tomou o nome de falso Profeta, e sob color de 
' 'irtude e honestidade semeou . polo mundo esta sua 
damnada seita. Azurar. Chron. de E Irei D. Jéião L a 
Tere. Part. C. 70, p. 204, col. t.a . 

Commetleu-me se queria eu lá ir ... para so colo1' 
de embaixador ir visitar de sua parte o rei dos Balas, 
~ern. ~fend. Peregr. T. t,o C. 141 p. 47, -

Juncto a Galerio é Publio que appadrinha 
O alvoroto (sob mão) a fim que à Hierocles 
No ·conceito arruíne de Galerio. 

Franc: l\lan. Os 1\farLyr, L. 20, p. 348, 

No mesmo sentido dizemos vulgarmente • s .. b nias
eara de hypocrisia, slib apparcncia de humildade, sob 
especie de pão ; sob ruim cappa jaz bom bebedor, etc. 

. . 

E em latim 1 

tr Sub nomine pacis hellum iatet, Cic. 5. Phil . -
1sfarça-se a guerra com o nome de paz. 

YOL, 1{, iO 

( 
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Em composição temos: 

Subnegnr (1 ), suspeitar, (tlo 1alim sttspectare, de 
sub e specto, os, frequenL;:ILi"o de spúJio, is, ver, olhar; 
i. é olht.r por baxo, ou de logar occullo, como faz quem 

-desconfia ou suspci ta) , snm i r, (de subrni!tere melter de 
baxo),' sunipiar, (de surripere (2), composto de su,b em
pere, roubar, arrebatar), subtrahir, supprimir, solapado, 
:;orraleiro, suhrepLicio . sw;peito, snspicioso, sumisso, 
(desapparecimcnto, occullaç~o). suspeiç:to, subrepção, eLe. 

Dúnúmição, 
pouco : impe1·(eito , 
pleto. 

menos, 
1:ncom-

Soabrir, (abrir um pouco), sonssar, (assar pouco e . 
ponco ou lcnlamenlc),, sobr ir (:l), ou sonir, (rir leve-

(I) Subncgnr, ou sonegar, é propriamente negar alguma 
coisa a vistn, pondo-a de haxo, ou cobrindo-a com outra. D'a· 
qui a idéa de esconder, que foi a prjmeira que este verbo teve, 
como podemos provar pelo seguinte trecho, tirado de um Ftos 
Sanctot·um que se conservava na Livraria do Mosteiro de Alco
baça, do qual nos dá noticia O. Rodrigo da Cunha, dizendo que 
fora acabado de trasladar de originaes antiquissimos no anno 
de 1443. _ 

«E aveo assy pera mostrar Deos as suas maravilhas aos que 
clle quer pera sy: que o noivo indo bnfordantlo, o cavallo em que 
jva tirou pelo freo, e meteu-se com el no mar, e se sonegou per 
so agoa ataa direito da nave hu andava o corpo de Santiago." 
CaLai. dos Bispos do Porto, P. 1. • C. 2. o p. 20. 

. (2) Sun·ipef·e, latenter capio, clam aufero. Calep. SepleJ? 
Lt~g .. --:A mesma idéa se contém na phrase : Surnpere se alt· 
cu1; 1. e apparlar-se da vista de alguem, occultar-sc. 

(3) Duarte Nunes escreve sempre sob1'i1· do latim sub1·idere· 
Vid. Descr. de Port. f.. 60, p. 212 e 'u outros Jogares. 
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mente), subentendei, (entender por inducção, · o que é 
rn·enos que clara e evi<.lentemeute), so-erguer (i), (erguer 
um pouco).-- E assin}: solevanLélr, somenos (2), sobro
sado, suhgra,·e, suécinlo, sulwentaneo (3), sorriso, ele. 

Proximidade; ,juncto, 
prox~rno. 

Subseguir (~),(seguir proximo. ou -de perto), sollel
tr~r, (junclar as letlras para compor as syllaba~), sob
re (õ), (falando do monte é a parte que está proxima 
ela ·raiz.- Em latim é o mesmo: sub radicibus mon
tis (6), significa juncLo á raiz, ou na fnlda do monte), 
S~Jbsiuio, (lut. subsidi~tm, composto de sub, junclo, pro
XJmo, sedeo, es, sentar-se, c desinencia wn designativa 
do genero neutro; i. é que se senta proximo. Entre os 
romanos, na antiga milicia, daYa-se este HOme a um 

(1) Depois chegamos nós, e o Governador se soerguEu e to
~~Au a _mão _ao padre G~ardião em signal de paz e amor. Pant. 

vc1r. Itmer. C. 73, lo I. 265 v. 
(2) Nem se sabe qual he a Deos mays gracioso, se. se ho 

~~~d.ador, se o obediente, porque o gráo nolll l'az milbor, nem a 
u )Jelçam somenos . Vid . Monast. L. 1.° C. 9. 0 p. 104 e seg. 

e Achava a este seo fundamento dois grandes inconvenientes, 
0 somenos delle era, etc Bar. Dec .. 2.• L. 7.° C. 5. 0 

. 

i (3) . De sub e ventus, part. pass. de venio, is, i. é que vei11 
chP!lrlmto, infecundo.- Muilo!J geueros de aves seu coito de ma

os, parem ov('s subvcntaneos, Arraes, Dial. 7.° C. 12, fol. 256 v. 
8 

(4) Seguros da speraoça do gualhardom de nostro Seiior 
usseguem gou.iintcs c dizeotes, etc. Ioedit. d' Alcob. T. t.o p. 266. 

Estreitos valles 
Subseguiam romanas vastas veigas. 

Franc. :Mao. Os Martyr . L. 5. 0 p. 200. 
l:>e (5) ~ovoação de poucas casas ao sobpé de nm teso. Bar. 

c. 3.• L 5.° C. 3. 0 p. 54-1. 
(6) Vid. Nep. · in Vi ta Milt. C. 5. 
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corpo uc reserva, composto de alltados que se postaYam 
por trás dos triarios, .assentados no c.hão, c tinham por 
encargo acudir, ou dar soccorro aonde fosse necessario. 
Subsidiunt, quod post positum est ad subvem'endum la
borantibus, diz Festo.- D'aqui Yeiu a palana subsidio 
a denotar· auxilio, soccorro), subalpino, (que fica jnn
clo aos Alpes), suburbano, (proximo á cidade), subur=
bio, (Jogar, ou povoação contígua á cidade, c lambem 
traz a itléa de inferioridade, porque é menos em compa
rnção da mesma cidade). 

Logo, irnmediatamente. 

Soccorrcr, á leltra significa cor·reT logo, ou imme
dzatarnente.- Em latim é a primitiva accepção que tem 
este \'erbo ; v. gr. 

Quidquid succu1Tit ad te scri,·o. Cic. Att. L. U. , 
Ep. 1.a- Escrevo-te o que me \'em immcdialamenle á 
idéa. 

Obvios, si nomen non s~tccu1-rit, dominos saluta
mus. Sen. Ep. i 11. --Se o nome dos que encontrâmos 
nos não soccorre, ou vem logo á memoria, saudamol-os 
por senhores. 

Da idéa de correr logo, ou immediatamenle vem · a 
de acudir, dar svccorrv ). sendo certo que quem quer 
acudir cor·re logo,· porq.ue no correr logo· é que está o 
soccorro, como bem exprimiu Camões n.9s seguintes 
versos: 

Acude e cerre, pae, que fe não corres 
Pode ser que não aches quem soccorres. 

Lus. C. 3.0 E. 105. 
Succedcr, (de sub e cado, is, ere, cahir; L é cahir 
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junclo, ou immediatamente) (1); subministrar, (minis
trar logo, i. é com prompLidão) ; soffrear, (colher, ou 
encurtar repentinamente o freio); subit.o, (immcdiato ao 
~ct.o de ir; i. é sem tempo de permeio); sonoile (2), 
.Juncto á noite)~- E assim: subsequente, successor, sue
_ cesso, successão, soffr·cada, ele. 

_ Sttbstituição. 

Subdelegar, substabelecer, sub rogar, su bstiluir, 
supprir, suppôr (pôr, ou estabelecer uma coisa em lo
gar de outra). st1blocar, substituto, subdelegado, su.p
plcutc, subl_ocação, subrogação, supposição, ele. 

Art. ?H.0 

SOBRE, SUPER. 

Sobre, do h1Lim supe·r, denota rigorosamente- so
brepcsição, em c-ima, ou por cima (3). - D'esta idéa 

n {1) A esta (sabedo1·ia) jamais uom subcedem treevas da 
0Yte. Vid. Monast. L. 2.° C. iã.• p. 415. 

(2) Viemo-nos uma sonoite a encontrar. Sá de .1\lír. 
·d. (3) Court de Gebelin deriva super da mesma raiz que sub, 

5 
IZen~o:- <<De Httb, cri pour s'elever, vinrent sub, sous et sup 

~r._>>- Não nos parece isto natural, offerecendo-se-nos, aliàs, 
deollvo para crer que ·super nâo é mais do que uma leve alteração 
re Su_be':. a cortiça, a qual, além de cobrir os troncos das an·o
daJ IDd•cando, por isso, sobreposição, tem, de mais, aproprie-

e de sobrcnada!·; o que, por outro lado, nos offerece a idéa 
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vem a d.c - s~tperioridade, S'ltpremacia, so bre-éxcellencia. 
-A idéa de .em cima, ou p 11' cima, dá lambem a de
imminrncia, situação pendente de coisa q'lte ameaça ca
ltir; imminente. - D'csta idéa se deduz a de- contra
riedade, em opposição, contra.- Da mesma idéa de sobre
posição, em cima, ou por cima, se deprehende a de 
proximidade e contiguidade; i. é a de -juncto, proxi
mo, contig'lto, quanto a espaço,- e, quanto a tempo, 
a de -logo, irnmediatamente antes, ou depois.- A re
ferida idéa de em cima, ou por cima, lraz a de- além, 
para lá de certo ponto, ou limite, - idéa que dá Lam
bem a de-direcção, em direitura,-da qual se tira a 
de- referencia, relativo, á cêt"ca, q'ltanto.- A idéa de 
além, para lá de ccrlo ponto on limile, indica a de
transgressão, q'ltebrantammto.- Finalmcnle, da id6a ele 
além, para Já de cerlo ponto, ou limite, se deduz a do 
-excesso, nimiedade, muito em comparação, ex cessiva
mente. 

Seb1·eposição, errt cima, 
por cima. 

Deitou-se sobre uma pedra, c jazia nly de noil c de 
din. Inedit. d'Aicob. T. 2. 0 p. 296. 

Assi foram todos junLcnne·nte popr aquellil bandeira 
sobre a torre de Fez. Azurar. Chron. de D·. Jo:lo 1.. 0 Tere. 
Part. C. 85, p. 240, rol. 1. a 

de em cima, por cima.-Ouçamos o proprio Courlr de Gebelin, 
tractaudo da origem do nome suber.- uSuber liege. Ce nom esl. 
certainement veuu de I'Orient avec son usage. Cette matiere est 
si legere, qu'elle suruage et fait surnager les objects aux qucls ou 
J'applique, c'cst donc !'oriental Tsuph, nager, surnagei': Orig. 
Lat. T. 2 1\lol Sttbe1·. 
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Jazia com a cabeça posta . sobre uma almofada de 
seda. Bar. Dec. t.a L. 4.° C. 8." p. 33õ. 

E virtualmente : 

Um castigo tam subito, e Lam extraordinario não 
podia cahir senão sobre algum peccado atrocissimo. Vien·. 
Serm. T. 6. 0 p. 337, col. 2.3 

E em latim: 

Hic tamen hanc mecum poteras requiesccre noclem 
Fronde super viridi. 

Virg. Ecl. 1, v. 80. · 
ComLudo aqui poderás repousar commigo esta noite 

sobre a verde rama. 

Em composição lemos : 

Sobredourar (1), -sobreerguer, sobrelevar (2), so
brepujar, sohresarar (3), sobrevesLir, sobrepratear (~), 

(1} Cresça lambem o cedro gigante do Libano, e saiba que 
quando daquelle monte for passado ao de Sion, não é para o 
sob1·edourar o ouro do Templo, mas para elle com maior digni
dade cobrir e revestir o mesmo ouro. Vieir. Serm. T. 6.• p. 1i9, 
co}. t.• 
f (2) Na fortolez·a havia uma eminencia que sobrelevat~a o 
orte S. Thomé. J. Freire, Castr. L. 2. 0 n.0 58. 

(3) A expericncia ensina que para a saude ser segura e 
firme, não basta sobresarar a enferm idade, se não se arrancam 
as raizes, e se cortam as causas . della. Vieir. Serm. T. 6." 
p, 407, co!. 1.• 

(4) Vieir. Serm. T. 9.• p. 107, co!. 2.• 
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sobreser .(1), sobrepôr, sobradar, sobrestar (2), sobredi
cto, sobrelevado, sobreposto, sobredourado (3), sobre
prateado, sobretecido (i). sobrebaileo (5 ), sobrecurva, 
sobredcnte, sobregavea, sobrecco, sobrancelhas., sobre
loja1 superficic (de super e {acies, face), sobrcclaus
tra, etc. 

Superio·ridade, supre
macia, sobreexcellencia. 

Estes meestres eram Judeus, e a\·iam outros sobre 
sy que eram Egicios. Jnedit. d'A.lcob. T. 2. 0 p. 98. 

Em os quaes lugares cada hfi que1· ser sobre os 
outros. Vida .Monast. L. 2. o C. 2. o p. 3'J9. 

Reinou vinte e cinco annos sobre o tribu de Judá . 
P,:nt. d'Areir. ltiner. C. i6, foi. 181. 

(I) So!Jreser, ant. do lat·. supersedere, á lettra asse11tar-sc 
em cima: d'aqui a idéa de não proseguir, cessar da coisa co
meçada ; porque quem se assenta sobre alguma coisa deixa de 
trabalhar 'n ella. 

A mim parece que por agora fareis bem calar·vos, e sobre
serdes neste casamento. Rui de Pina, Chron. de Elrei D. Af
fonso 4.• C. 10, foi. 1fi. v. 

( 2) Sobrestar offerece a mesma idéa que sotrrcser : denota 
litteralmente estar em pé, ou par·ado sobre alguma coisa; d'on
de vem a idéa de não proseguir; v. gr. 

Determinou o Visitador sobrestar na execução principal de 
seo cargo. Souza, llist. de S. Dom. P. 2.• L. 3. 0 •C 14, p. 22~, 
col. 1.• 

Sobreesleve o Infante ·de mandar mais navios a esta con
quista. Goes, D- João, C. 8. 0 p. 15. 

(3) As tristezas dos Príncipes andam sobrcdouradas co'os 
resplendores dos sceptros e das çoroas. Vieira, Serm. T. 7.o 
p. 378, col. 2.• 

(4) Na cabeca trazem um barrete alto e redondo feito de 
Vi!rinhas n1uito finas sobretccidas de seda preta. Fr. Gaspar da 
Cruz, Tract. da China, c. 13, p. 87. 

(5) Fero . .-~lendes, Peregi·. "{. 1.• C. ·58., p. 228. 
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Nações se contentam, ou soffl·em ser governadas 
por homens, e os trazem sobre a cabcca. Vieir. Serm. 
T . . 7. 0 p. 226, col. 1.~ · 

Todas estas· razões, como de tam grandes Doctores 
as Yenero e ponho sobre a cabeça. ld. ibid. p. 256, 
col. 1.<~ c 2.a 

E em latim: 

Quis te constitui L principem ct juuiccm super nos? 
A_ct. Apost. C a p. 7. v. 27. - Quem te poz por prín
Cipe e por juiz sobre nós? 

E em composiç-ão : 

Sobcranisar, sobrerondar, superar, superintender, 
sobreolhar (1), superno, soberbo, superlativo; superci
lioso, soberano, sobreslant.e (2), sobrejuiz, sobrcjustiç.a, 
sobreronda, superior, superintendente, soberania, su
perioridade, ele. 

lmminenC'ia, sitttacão 
Pendente de coisa que ar~tea.ça 
cahiT, irmninente. 

Vendo sobre si lam grande poder lodos de uma Yon
lnuc lhe offercceram paz. Pant. d'Avcir. ltiner. C. 57, 
foi. 223. 

(1) - Sem dar visos uo abalo que concebe 
Do desfavor do Cesar, se ergue Eudoro 
Dos corlczãos baxezas sobreollta?tdo. 

Franc. 1\Jan. Os 1\Iatlyr. J~. 16, p. 197. 

P 
(2) Elle era o sobrestante da obra, ellc o archileclo e o 

agudor. Souza, Hi:st. de S. Dow. P. 1:• L. 4.• p. 459, col. t.• 

I, 
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Appareceram muitas velas ao longo da costa, as 
quacs muitos julgavam ser palmeiras, por ir o galeão 
do goYernador um pouco largo da costa, e ser ja tarde, 
e o sol ficar sobre o mar. llar. Dec. t~,.a L. 2.° C. 12, 
p. 194. 

E em latim: 

Dislriclus ensis cui super ímpia 
Cervice pendcL. 

Ror. L. 3. Od . 1. v. t7. 
A quem sobre a ímpia ccrviz pende a es

pada desembainhada. 

, Contrariedade, em op-
posição, contra. 

Começou de induzir e eonvoear muito povo dos 
mouros dos que lançaram da ilha de Goa e de outros a 
cl la Yisinhos, que viessem sobre ella. Bar. Dcc. 2.a L. 6. 0 

c. 8. 0 p. 11iJ. o 

Elrei de J...nsah se levantou com as pareas, com 
que obrigou a clrei Ceif;1dim, que então reinava, ir so
bre cll e. lu. Dec;. 3.a L. 6." C. 3. o p. 26. 

Por uma escrava sua soubera que se armavam cer
tas lancharas pàra ir dar sob1·e clles. ld. ibid. L. 8. 0 

C. 8. 0 p. 302. 
Os capitães, om·idas estas razões de Affonso d' Al

buquerque, foram Lodos de parecer que deYia de ir so~ 
bre Goa. Cornm. de Affonso d'A.lhuq·. T. 3. 0 P. 3.a . 
c. J.O p. ~ • 

Voltou muito rijo no elephanle em q nndava sobre 
.YoãCJ Caiciro. Fern. Mend . Peregr. T. 2.° C. tõO. 

991' p. - (). 
Lhe ue.u bouLa das noticias que Linha· do inimigo, 
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que seglllido os avisos, íl primeira invasão seria sobre 
Ceuta . .1. Freire, Caslr. L. 1. 0 n. 0 28. 

Suas brasfemias se tornem sobre elles. Vida l\:lonast. 
L. 1.0 c. 12, p. 133. 

E em latin1: 

Super abunuantiam lactis samera aut hedera pn:e
bcnd(l. Colum. 7. 8. - ·contra a abundancia .de leite 
dere tlar-se semente de ulmo e hera. · 

Júncto , proxirno, con
liguo. 

Tinha sabido que sco c'stado era a terra que estava 
sobre Egypto. Bar. Dcc. 1.a L. 3.° C. ~.o p. 183·. (Fala 
nqui o A. da Abyssinia, Lcrra que confina com o Egy
pto). 

Snbcndo que Vicen~e Sodré í!lldaYa sobre o porto 
tlc Calecut. ordenou de mandar dois embaixadores. ld. 
ibid. L. 6.° C. 6. 0 p.- 62: . 

Vieram ler ao arruial de Rozlomocan, 4ue estava 
sobre Goa. Id. Dec. 2.a L. 7.° C 1.0 

n Foi surgir com toda sua armada sobre o porto d·e 
aLecalá. Couto, Dec. õ.a L. 9.° C. 1. 0 in fine. 

D l\Iartim Affonso Lrazia espias sobre os inimigos. ld . 
oc. tO, L. 2.° C. 5.0 p. 185. 

I
. O eastello está sobre o mar morto. Pant. d'A ''eir. 
lincr. C. 62, foi. 23\:) v. 

d ~ixou as insig~ias da nossa fé sobre as corre~les 

3 
os nos caudalosissnnos Indo c Ganges. Arraes, D1al. 
.o C. ,19, foi. 107 v. 

Em Dabylonia, sobre os rios, quanuo 
De Li, Sião sagrada, nos lembramos 
Alli .... 

Cam. Sonet. 2H. 
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Em latim é o mesmo : 

Super Ilumina Babylouis, illic sedinJUS et 
flevimus. Psalm. 130, v. 1. 

A este logar . devemos· referir as phrases: sobre o 
branco; sobre o trigueiro; sobre o amarcllo, etc. i. é 
proximo, tirante; v. gr. 

E nesta ilha vive esta gente que é gente hem des
posla, mais sobre o branco, que sobre o baço. Fr. Gas
par da Cruz, Tract. da China, C. 2. 0 p. 21. 

A idéa de junclo, proximo, dá lambem a de preso, 
seguro, com que dizemos:- estar sobre anchora;- it· · 
a pique sobre a amarra; v. gr. · 

Os navios que aviam de partir eram ja todos pres
tes, e huris tinham as vergas allas, e somente estaYam 
sobre huma ancora, c outros andavam ja á Yella.. Azu
rar. Chron. de Elrei D. João 1.0 Tere. Part. C. 100, 
p. 27ü, col. t.a 

Estando sobre anchora. Dar. Dec. a. a L. 7.° C. G.o 
p. 178. 

Surgiu á ,·isla de Gibraltar, aonde achou sobre 
ferro a armada imperial. J. Freire, Caslr. L. 1.0 n. 0 28. 

No mesmo sentido e figuradamente dizemos ainda : 
· -sobre paiavra ; sobre obrigação; por C:'\,Cmplo : 

Emprestou-lhe dez marcos de prata sob1·e hüa obri
gaçom. Inedit. d'Atcob. T. 3. 0 p. 98. 

Pediu aos mercadores g1·andcs sommas sobre sua 
Yerdade. J. Freire, Casl.r. L. 2. o n. 0 lí-L 

Cortou da barba alguns cahel!os subre que pediu 
,·inlc mil pardaos á Camara de Goa. ld. ibid. L. 3.o 
1}. 0 29. 
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A este ultimo scnlido devemos referir o seguinte 
exemplo: . 

Quiz elle segurar-se na cxperiencia destes dois ca
pitães, e sobre seo conselho fazer esta entrada. Bar. 
Dec. t.a L. 8." C. 7. 0 p. 237. 

Lo 70, immecliatamente 
antes, :u clepois; proxúno 
em, tempo. 

Sobre elle ,·eiu um zambuco, em que vinha um 
mercador Guzarate. Bar. Dcc. t.a L. 5.° C. ~. 0 p. 408. 

Isto era sobre a noite. Jd. Dcc. 2.a L. 6.° C. 2. 0 

p. 33. 
Quasi sobre a noite houYe ' 'ÍSta dellcs. Id. Dcc. s.a 

,L. 8. ° C. 6.0 p'. 290. . 
O gosto do vinho, máo secretario de coisas impor

tantes para quem n elle se entrega, fez que lractassem 
sobre mesa ma terias de estado. Souza, Ann. de D. João 3.0 

P. t,a L. Õ.° C. 7. 0 p. 302. 
Sobre mes~ lhes perguntei donde vinham. Gocl. Rei. 

c ~)o) p 17~ • --, • v. 

Lá sobre a tarde chegamos a um cabeço. Id. ibid. 
c. 23, p. 184. 
p Ja sobre a manhan sentimos um tropel de arabes. 
ant. d'A Yeir. Itiner. C. 65, p. 2~ 8 v. 
. O tempo hc sobre o ynverno, pello qual se mais 

(,UJzerdes seguyr poerees vossa vida em perigoo. Azurar. 
~hron. do Desc. e Conq. de Guiné, C. 68, p. 325. 

'Neste sentido não usam os latinos da preposição_ 
sup~r, mas de sulJ, dizendo sub lucem, sub vespel'am, 
sub ~octem; i. é sobre a rnanhan, sobre a tarde, sobre 
a no_1Le.- :rodavia, a idéa é a mesma, e proYém da de 
con.e~guiclade. 
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A este modo devemos referir a phrnse porluguczn: 
estar sobre aviso, por estar previamente avisado.- A 
idéa vem da de anlicipação: aquelle que foi avisado an
tes acha-se preYenitlo e accaulelado ; v . gr. 

Dando-lhe por regimento désse as novas das galés 
por toda a costa de Melinde e Moçambique, porque es
tivessem sob·re avisG. Couto, ·Dec. lt-." L. 1.• C. 8. 0 

p. ã7. 
Receosos e sobre aYiso. André de Rc:scnd. Bis! .. de 

Evor. C. 14. 

Em composição éom os Ycrbos o no~cs, lemos: 

Sohrechegar ( 1 h (chegar i mmeJialamcn te, sem i nLcr
vallo, ou demora), sobrevir (2), supenenienle, super

. venção, sobremesa (:3), (o que ' 'em logo depois das pri
meiras eguarias, pospaslo), sobreparlo, (immedialamenlé 
depois do par· to), sobrepresa, ele. 

A idéa de immediatamentr, 011 sem inter·vallo de 

(1) E estando assy ambos em sua perfya, sob1-echega1·om 
os outros. Azurar. Chron. do Dcsc. c Conq. de Guiné, C. 60, 
p. 286 e seg . 

. Non se podera porem sr.usar de see1· prezo se o outro noro 
·sobrechegara. Ihid. p. 288. 

E em csto sobrechegarom os parceiros. Jhid. . 
(2) Cada hora sobrevem acontecimentos non1 pensados. ViJ. 

Monast. L. 2.• c. 6.• p. 336. 
Sobreveiu a noit.e, pondo lermo á discordia não a paz, se

não a natureza. J. Freire, Castr. L. 2.• n.o 138. 
\ 3) O nome mesa é aqui tomado pela comi tia que se serve 

sobre a mesa; do mesmo modo que sê toma em latim, como 
observa Sarnuel Pilisco: 

<<Mensre quoque vocabantur cibi ipsi 'mensis imposili. Lex 
A.ntiq. Rom. 

«Apud majores i'psas mensas apponehant prq discis. Ser
vius, Apnd Pitiscum.~> 



DA LINGUA PORTUGUEZA. 15!l 

tempo dá tamhem a de - err~: continente, repentino, 
instantaneo, -que teem alguns ' 'ocabulos; v. gr. sobre-

, saltar (tomar de impro,~ iso, accommetter de repente), so
bresalLear, sobresaltado, sobresalto, sobrevento (l) (de 
sobre, repentino, e venl'tts, p. p: _de venio, is, vir, i. é 
coisa que veiu de improviso ; s0bresalto), de sobrevon
ta ('2), adv. ant i. é repentinamente, ele. 

Além, para lá de verto 
ponto, o~t limite. 

Hemonlae o pensamento sob're as nuvens, sobre os 
ecos, sobre as esLrellas, sobre os anjos e ouvi a seme
lhança. Vieira , Scrm. T. 7. 0 p. 99, . col. t.a 

Sobre ns nuvens os subiam 
As ondas de I'\epluno furibundo. 

Cam. Lus. C. 6.° K 76. 
Vam a 1\'lemphis e ás terras q se regam 
Das enchentes Niloticas undosas: 
Sobem a E!.hiopia sobre Egyplo. 

lbid. C. 4. 0 E. 62. 

E em latim: 

Supe1· Nunticliam Gmtulos acccpimus. Sallust. in 
.lngurL 22. -Sabemos q~e os Gotulas ficam além, ou 
Para lá da Numidia. 

lY 
1 

(:1) Mundo a!Lerado com conlinuos sobrevenf.os. Arraes, 
. la· 1.• C 18, foi. 3S. 
t d Refugio altissimo, onde não chegam sob1·eventos e terupes
a es. ld. Dia!. 4.• P. 2." C. 8. 0 foi. 135 v. 

1' {2) Den de sob1·evenla sobeJos imygos. Inetlil. d'Alcob . 
. 2.• p. 182. . 
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E virtualmente: 

Tu non farás a mim mal, nem eu a Li, nem tra
gas mal as minhas filhas, c Lomes outras mulheres sobre 
elas.inedit. d'Alcob. T. 2. 0 p. 51. 

Era Rey Salamom sabedor sob1·e todos os do Ou-
rient. lbi. r. 3. o p. 12. . 

Trabalhos da guerra, os quaes sam per si lam 
grandes, que sobre elles rião ha outros maiores. AZtuar. 
Chron. de Elrei D. João 1.0 Tere. Part. C. 3. 0 p. 8, 
col. t.a . 

De o'utra maneira seria tarde ouvido, e sobre isto 
mal despachado. Bar. Dec. 1.a L. 4.° C. 8. 0 p. 337. 

E ainda sobre esta matinad:l de· bacias ... este mouro 
bradava altas vozes. Id. Dec. 3.a L. 7. o C. 2. 0 p. 127. 

Este de;.;commodo, sobre medo~ nos serviu de cea e 
de somno. God. Rei. C. 23 1 p. 187. 

E sobre tanta occupação inda achava tempo para 
estudnr e escrever livr·os. Souza, Vid. -do Are. T. 1 .0 

L. L o c 27' p. 17L I 

Como o pobre sob1·e pobre eslava individado não 
tinha com que sustentar a vida. Vicir. Serm . T. 6." 
p. 178, col. t.a · 

Dizem que amam a Deos sob1·e toda.:; as coisas, ao 
mesmo tempo que o offendem gravemente. Man. Bern . 
Luz e Calor, p. 53, co!. 2. a · . 

Sobre quantos mestres sam 
Exp'riencia da lição. 

Gil Vic. Obr. T. 3. o p. Hi3. 

E em latim: 

Punicum exercitum, super morbum, ctiam · famcs 
affecit. T. Liv. L. 28, C. 4-6.- Além da doença persc~ 
guiu a fome o exercito carlhaginez. 

Vir mitissimus super omnes. Numer. 1.2. 3, -· Va .. 
rão sobre todos benignissimo. 
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Em composição temos : 

. Sobreviver •(1), super-vivente, supersticioso, supra
nnmerario, superstile, supervivencia, superstiÇão (culto , 
além dos lim i_tes), super\•enção, el.c. 

Direcção, ern direitura. 

Desceram os Mogolcs sobre as terras dos Patanes. 
Bar. Dec. 4 .a L. 6.° C. 3.0 p. 19. 

E tornando dalli a nosso carninho, arribando sobre 
a mão esquerda vadeamos a rjbeira Efrim. God. Rei. 
c 28 2~... . . , p . .,, _e seg . . 

Çarra a porta sobre Li. Inedit. d'Alcob. T. 3. o 

p. Õl. 
Fechou de golpe sobre si as portas. Man. Bern. 

Nov. Flor. T. 3.0 p. 476. · 

A esta mesma accepção, tomada figuradameute, se 
referem os seguintes exemplos: 

Bastará este aviso de pae e amigo para tornardes 
sob1·e vós, e vos levantardes. Souza, Vid: do Are. T. 1. 0 

L. 1.° C. tõ, p. 104. 
Âconteceu já homens devassos na ' 'ida e nos cos

~llnes, torn.,arem sobre si, e deixarem o mundo . ld . ibid . 
. 18, p. 119. 

1\'[as os que eram desta opinião logo tornaram sobnJ 
si. Luc. T. 3. 0 L. 8.° C. 15, p. 292. 

nl . (i) Chamou o Capitão mor a conselho os poucos compa-
n ~eu·os que .~ob1·evive1·am ao estrago. J. Freire, Caslr. L 2. 0 

.• 121. 

VOL, li. H 
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A idéa de direcç.tio póde lambem dar a de dest i1w, 
que esta preposição parece denotar no seguinte trcc.ho: 

l\'o comeco deste livro disse eomo o l!fanle dom 
Henrique mandara sol:Jre as ilhas de C~tnarea . Azural". 
Chron. do Desc. e Conq. dé Guiné, C. 79 , p. 373. 

RefM·encia, Telç,tivo, á 
cérca,, qu.ante. 

Quando começnm de \'isi lai~ os enfermos, logo in
quirem sobre ho naci mento da ·jnferrnidacle, a cansa e a 
natureza. Vida Monast,. L. L o C. 9. 0 p. 97. 

Tomando então conselho sob1·e o caminho que dalli 
se fada, ou que rota se seguiria, se para o norte, se 
para o sul', hom·e sobre isto aiguüs piu·cGeres bem di!fe
rentes. Fern. Men.dcs, Peregr._T. 1.° C, 55, p. 212. 

Junindo cada um sobte 5ua lei. Bar. Dec. 4:. a 

L. s.o C. 8. o p. 381. 
Como o contam as historias, e o refere S. Jero

nymo sobre o propheta Joel. Iiei tor Pinto, Imag. P. 2.a · 
Dia!. 5.° C. 20, p. 655, col. 2.a 

Chorae sobre aquelles que se deixam capliYar de 
nós outros. D. Franc. Man. Apol. Dürl. ·p. 93. 

Agora será razão que este mesmo discUf'SO o do
bremos e ' 'ol!e sobre nós. Vieira , Serm . . 'f. 7. 0 p. 163, 
co!. t.a · 

Indo de jornada deve ler sobre si ainda inaior resguar
do e vigilancia. Man . llcrn. NoY. Flor. r,: 3. 0 p. Ui. 

E em latim: 

Multa sz~p :-r Priamo rogilans, sttpet Hectore muita. 
Virg. JEn. L. f. o v. 'HiL 

Inquirindo muitas cois-as á cêrca de Priamo, e mui·
tas á cêr~a de lle:it.or. 
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1, - b ransgre:Jmo, que raJt-
fumm~. , 

Elrci wú:r:e a scgurai1ça que lhe Linkt dado, o man
<lou matar. Hui de Pinn , Chron. {l,'Eirci D. Affouso q,a 
c. 4 . " f o l. 3 y. co]. ~~. ~ 

ExcesnJ, nim iedade, 
mutto em comparação, e:J'
cesswamente. 

, Sobrecarregar (1); sohrccsperar, soh1clenr (:2) , 
sobrcexeedcr (3), sohresahir, sobrepujar ( 1 ); sohrccxal"' 

O l Salv.ando a artilheria mlüua que podiam levar enfar
dl)!ada por dissimulação, c sobrecarregat1do a grossa pera arre
bentar. Souza, Ano . de D. João 3." 11 . 1." L. 2.° C. 12, p. 106. 

{'Q) ... Mel Crc:Lense, que se ao de Hybla 
Cede nà alvlira, em cheiro o sobreleva. 

I<ranc. Man. Os Marlyr. L. ~.0 p. l:i!:í c seg . 
. {3) E' um mal lambem mui ahslrahido e eminente, que 

)~lllval e sobre-e~XJcede ·a muitos males. l\Ian. llern. Nov. Flor . 
. 3.0 p. 472 . 
• (Jí.) O segundo nalil estudava em ai, senam corno sobre

~u;a,·ia ao primeiro, e o terceiro ao segundo. Azurar . Chron. 
e Eh·ei D. João 1. 0 Tere. Part. C. 23, p. 71, co!. t.• . 

Assi como a claridade do Sol sobrepoja , e he avantajada 
sobre a claridade da Lua, estrelas, e qualquer outra claridade, 
assy o muy suave, c brando gosto da sabeuoria spiri Lua! pas
sa, e sobrepoja toda corporal e ainda spiritual docura e dcfei-
l<tcam . 'idil Monast. L. 2. 0 c. 17 in princ. • 
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Lar (1), superabundar, sohrecheio, sobresnlenle (2), so
brecelestial (3), sobreem inenle ( 4), sobrenn tu rn I, sobre
carregado, su perabundanle, sobreabundoso ( 5), super
fluo, sobrenomeado (6), ant., sobreposse, sobrecarga (7), 
sobremaneira, sobremodo, sohreguisa (R) . 

Art. 2!i. o 

THAS, TlUNS. 

A preposição pMLugueza Lras provém un latina tmn~, 
cuja for'mn origina) conserva em composição com varias 
verbos e nomes. 'N outros, porém, a muda !)m m·as, tres 
c tra. -Parece compor-se da -dicç.ão tm, designatiYn úe 
golpe que allra,~ essa, (1déa que dá lambem a do espaç.o 
atlravessaúo) e da desineneia ns, syncopuda do pnrL. 

( 1) A phalange á legião sob1·ecxaltava 
O Macedonio. 

Franc. Mau. Os Mal'lyr. L. 6.• 
(2) l'am doze mil homens sob1·csafentes Bar: Dec. 3.• L 4.• 

c. &..· p. 421. 
(3) Vida Monast. L. 1.• C. 18, p. 219, e C. 19, p. 222.-: 

Heitot· Pinto, Irnag. ll. 1.• Serrn. da Asc. p. 248, col. 2• 
(4) S. Paulo, aqnel\e gigante de sanctidade, que ficava 

sobreeminente á~ estrellas, e lhe não !'azia bojo o mundo todo. 
foi pequenino de corpo. 1\fa n. Bern. Nuv. Flor. T. 3.• p. 1~72. 

(5) Prazer sobreavondoso. Vida 1\Iouast. L. 2.• C. 17, p. 438. 
(6) Corresponde ao latim nominatissimus. Versão da llegr. 

de S. Bento, lnedit. d'Alcob. T. 1." 
(7) A carga bem se leva, a so'fJrecm·ua causa a queda. 

Prover h. 
(8) E enrriqnecen Jacob muito sohreguisa .. InediL. d'AI

cob. T. 2." p. 49. 
E forom rrir.os sobregttisa dos esbulhos dos imygos. Ibi. 

p. 184. 
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activo iens do ' 'erbo eo, is; querendo, por tanto, deno
tar a coisa que vae, ou caminha, depois de q,ttravessado 
algum espaço; d'onde se deprehende a idéa de- além, 
para lá de cçrto e$paço, ou limite;- p,>rque tudo aquillo 
qye deixou allravessado algum espaço fica além, ou para 
la d'esse . (:)Spaço.- D'aqui - a. ldéa ue- posição poste
rior, qw3.''{ica nas costas, ozt para lá de algwm logar ;
e lambem a de- tempo que decorre depois, ou passado 
out1·o; após, em seguimento. - Da idéa de além, para 
lá de certo limite, tomada ·em sentido melaphysico e mo
ral, se deduz a de- transgressão, quebrantamento.
Por ultimo, da idéa de além, para lá de certo limite, 
provém a de---: excesso, grandeza, muito, excessivamente. 

Além, para lá de certo 
espaço ou limite. 

· Transmudar (muuar para além de certo espaço, ou 
logar); transfundir (de trans e fundo, e1·e, vasar; i. é 
Passar o liquido de um vaso para outro); tresandar (no 
sentido melaphysico de Lr&nsporlar, exthasiar ; á lett-ra 
passar os limites dos sentidos, da razão, vagar além; 
i. é sem tino) ( 1) ; tr·anscrever (escrever passando de 
um papel para outro); transpôr (pôr além). E assim: 
transformar, transitar, transmigrar, transpirar, trans
plantar, · t.rànsferir, Lrasbonlar, trasladar, Lransmontar, 

(1) Quando vejo um cortczão 
Com pautul'os de ·veludo 
Wuma viola na mão, 
T1·esanda-me o corac:ão 
E leva-me a alma e' tudo. 

Gil Yic. Obr. T. 2. 0 p. 436. 
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traspassar (IJ, lrafegnr (2), Lran S\Íill' (3), traduzir ('1- ), 
LransporLntlo, lransfugn, l.rausmontnclu, . lransfercncin 1 
kan!3 fusão (!J), transito, trespasso (6 ), lrcspassnmculo ('í), 

(1) Ouando cu tra.spassar· per ant Ly, tyrnrcy n ininh a 
tl'wão, c vecrás as mit1has cos tn s. lned it. d'.Aicob. T. 2. 0 p. -137. 

Tomou seu cuytelo ·cna maão, c entrou hu jazia o .ouli·o 
t: om a molh er, e achou os jnzcr frrzendo seu l'ornizio, e llleLcu 
o cuytclo em Gles, c tmspassou- os ambos' per aqueles Jogares , 
per u faziam o pecndo. lbid. p . .164 e seg. . 

Traspassar, rcl'crindo-sc a perigos, dú a iuéa de sair ar-se 
.d'ellcs, escapàr- lhcs; v. gJ' . 

Nõ ::q)roveyla escapar aas hondas das temj~estades e tres-
1mssa1· os perigos do mar, e depoys perclersc per negligencia 
em o porto. V ida Monast . I~. L" C. H, p. 1.!.>6. 

(2) Do latim tmns{ct·~·e , transpôr: 
Andar caminhos, tm(egar serras c montes. Souza, Ann. de 

,P . João 2. 0 P. 1.• C. :tO, p. 41 . 
(3) Satyros, como aJnim, tc .. ham transviado 

Nes~es matos nll1eio. 
l<'rant: . 1\Ian. Os Ma rtyr. L. 1. 0 p, 2/í. . 

(-~) No sentido do latim tmdt1ccre, i. é transferir, passar 
de um laga r para outro. · . 

Plínio 'éscreve que na l\Iamit:mea Ccsariense havia uma c i 
dade Cesarià, antes chamada Jol, cone d'el!'ei Ju ba, a que.o 
Jmpcrador Clnudiano dera ~juro de calunia e tmdt&Z'ira a ella 
~ o!Liadus velhos. Arraes, Dia l. 3.° C. 2.0 foi. 79 v. 

(5) A transfusão da culpa nos fillws de Adão, communi~ 
ca-se pela n-atureza. Man. Dern Estim. Pract. p. 218. 

(6) Trespasso, referi11do-se a tempo, dú itléa de clet e1~ça, . 
tlemora; v. gr. - , 
- Com isto se despediram, e logo sem muito trespasso tornou 
a pós e co-m ellc nté oitenta de cavallo. Uui de Pina, Chron. 
tlc D. Affonso 4 .° C. 13, fui. 15 v. eol. 1 . ~ . 

~ l9go sem mays trespasso posem obra sett pensar. Çhron. 
do Col)clesl . C. 1_0, p. 2\.1. . 

(7) l\Iostrando que nquella vi sta era perfeit'a sabedoria ~ue 
e-ITe cnlendli.l perca lçar depoiS du ,f re.<passanunto desta v1da· 
.Az urar. Chrou , Je ~ Ire i D. João L" 'l'en; . Part. c;. 3Q, p. 9~. 
t:Ql. v 
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~ransumplo, trajecto, trnnsporle (em sentido melaphysico 
e. o acto de passar em espirilo além dos limites da intel
l!gencia, dos sentidos, eLe., exthase, cnlcYo), tramon
tana (f), tresvertcdura, etc. 

Situa;ção posterior, que 
fica nas c os tas, ou JHtra lá · 
de algum logct1'. 

Oferecia en o tri bolo sobeJas brasas defu maduras 
ele tymiama c entraYa tms o deslnlho do santunrio com 
elas. Inedit. d'Aicob. T. 2. 0 p. fH·. 

Como insígnias de sua nobreza trazia dois pagens 
tras si. Bar. Dcc. 1.a. L. 3.° C. 1. 0 p. 1õ8. 

Caminhavam todos enfiados um tras outro. Souza, 
Vid. do Are. T. 1." L. 3.° C. Ü.0 P·. 406. 

E em lalim : 

· Trans Alpes USCfU.e transfcrlur. Cic. pro QuincL. 
C. 3. -Transporta-se até para lá dos Alpes. 

h (1) Lirteralmente quer dizer:·alé1n dos montes.-Tramontana 
c Ulllaru os que navegam no Mediterraneo ao norte, bem como 
~o vento que sopra d'aquella parte, por ser a que lhes fica além 
uos Alpes. • 

.Tramontana, vox italica, Aqu ilo, Boreas, sic díc~us in mari 
~l~~lterranco qnod fiet à partibus tra'nsmonlauis, Romanorurn 
la Jlla ratione. Du Cange, Glossar. ad Scriptores ele. 

D'aqui ·vem dizer-se, e:n sentido figurado, pct·der a t?·a
m.ontana, plr pcrclcr o tino, ficar desorientado. 
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Em compos1çao Lemos: transatlanlico, transmon
lano, transalpino, transtngano, traseiro, traseira, etc. 

Da idéa ue posição posterior provém a de desprezo , 
falta de consideração ; v. gr. 

Nom queyras outrosy despr,ezar, ou teer em me
nos conta-a b.mevolencia, amor e graças desses sanctos 
Anjos, nem lances tras Li a sua ajuda, nom recebendo 
seu ~onsclho. Vid. Monast. L. 2.° C. 16, p. ~31. 

Esta preposição torna-se ndverhio, quando não rea;e 
caso algum ; v. gr. 

Pondo o arcabuz ao rosto, o desparou sobre o do 
elephnnle, e o fez virar para tras. Couto, Dec. 7.a L. 9.0 

C. 7. 0 p. 348. 

Tempo que decor,re de
pois, ou passado out,ro; após, 
em seguimento. 

Tras Claudio Unimano, sucedeu cn Pretor na ulle
rior Hespanha Caio Nigidio. Arraes, Dia!. 3.° C. 10, 
fol. 91 v. 

MàndaYa navios uns tras outros. Souza, Hist. de 
S. Dom. P. 2.a L. 6." C. G. 0 p: 39!), eol. 2 .a 

E os vassalos, como é ordinario, foram-se tms seo 
senhor. Id. ibid. C. 9. 0 p. f06. 

Foram desembarcando as muniçõ2s o mantimentos, 
tms elles os soldados, e o ultimo ue todos D. Fernando. 
J. Freire, Castr. L. 2. 0 n. 0 ~0. 

Tras estes accornmetteram outros. Id . ibicl. n. 0 1'2!). 
Assi se ' 'ae passando 

A verde primavera e o secoo estio : 
Tras elle vem chegando 
Depois o hynvcrno, o frio, 
Que lambem passará por certo tio . 

·cam. Orle 9.a 
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Transg·ressão, q-uebra.n
tamento . 
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Tn~nsgred i r, traspassar (I). transgressor , trespassa
dor (2), transgressão, traspassamento (3). . . 

Excesso , grandeza ; 
muito, excessivamente. 

Trcsjurar ( ~) (.iurnr muito , ou repet idas vezes), 

. (1) Acharam by as mald ições e a<; ameaças que Deus íi-
zerQ aaqnell cs, que tras1Jassasscm a ley, e que seguissem os ~ 
)'dolos. lnedil. d'Aicob. T. 3. 0 p. 83 . 

_Em muytas maneyras trespassou ho mandado de .amar ho . 
Proxrmo, a qne devera como a sy mesmo ter afeiçam. Vida Mo-
nast. L. t.o c. s.o p. 87. . 
. Se _o jui7. fosse co mprehend ido na ta l culpa não passaria 
sem grave castigo, por ' tmspassar as leis de seo reino. Fr. Gas
Par· da Cruz, Tract. da China, C. 15, ad finem. 

(2) 11·espassadores da ley. Vida Monast . L. 2.° C. 17, 
p. 'i-'i-2, e C. 18, p. 444. 

1 . (3) Que traspassamento da ley foy est que l'ezesle. porque 
ce rxastes o Deus d 'Is r~el, e a sua honr ra, e hed ificastes altar 
scomuugado? Ined rt. d'Aicob. T. 2 .0 p. 188. 

c d(4) Este vocabulo põe chistosamente Gil Vicente na boc
a a mulher brava que úiz mal do marido: 

Jesu ! Posso-te dizer 
E 'jurar c tresjurar 

Que é melhor para beber 
Que não para rriaridar. 

Auto da Feira, T. 1.• p. l71. 
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Lres pass <l r (I) (exceder, sobrupuj nr:), L r a nscendcr (ex
ceder muito); c ass;m: lrcsgastur (2), tresrariar , tres
ler (3), trcssuar (i), lre"loucado, lressuado, LrcsYario, 
tregci lo (ii) , trnllscenucncia, ele. 

Ar!. 26.0 

~J LTBA, 

Preposição tanto porlugucza como lulirw, a qual se 
compõe <.lo nome ul (6), extremo, raia , e ela sy llaba tra 
que já <liccmos de.signnr a tmvez ). vindo. conscqucnt.e
menL(} a signillcnr- além, para lá de ce·rto termo, ou l·i- · 
mite, - idén de q·ue Ycm a de - excesso, clemas·1:a, 
muito, e.xcessivamente. 

(1) Esclarecerá com claridade muy grande de Deos , assy, 
que se te vezes tnspassará o esplendor do sol. Vida l\Jonast. 
~· 1." c . 23 , p. 271. 

(2) Gastar muito, ou em demasia. Parva, Serm. T. 1.0 

foi. 210. 
(3) Bento Pereira, no Thesouro da J.ingua Portug. verte 

em latim a palavra trcs{e,· pelo seguinte modo :- Plusq1~au~ 
oporLeL sapere. 

(4·) Ex que huu tresstta por acreccnLar em suas eranças; 
outro jamais nom cessa buscar modos pera sobir aas altezas. 
Vida Monasl. L. 2." c. 17, p. 433. . . 

(5) E fazem geitos e trcgcitos muito pera folgar de ver. 
Fr. Gaspar da Cruz, Tract. da China, C. 10, p. 72. 

(6) De ol, ul, clcvé, extreme, se forma ultra, prep. de-là, 
de dc - là. au uelà, par-dclà, oulrc, plus loio. Cuurt de Gebel. 
Oria- I.at. . 

~ Tambeiu achamos ttls prt'p. de que usaram os antigos ro
manos, segundo Varrão, Ue Liug. Lat.. L. 4. p. 26. 

Fls, pra::;>osit io, antirjui pon.ehant pro ultra. Nebris. Diclion· 



Além, para lá. de certo 
termo, ou limite. 

1i 1 

Ultrajar (de ultra., além, e rlcsiucnuia a:Jar, formada 
do nrbo a.gere, obrar, tJI'occdcr; i. é procctl er além das 
t·egras da con\'cuiuncin, do decoro, ele. ), ultrapassar 
(passa r além) ; c assim : u !trnje, uHrajador. ul!rama r, 
ultramarino, ele. 

Excesso, demasiaj nwt
to, excessivamente . 

UlLralibcrnl , (liberal exallauo), ullt·amoiHl.rchislà , 
ultramonluno, etc. 

. Sam estas r1uasi· todlls ns preposições , que Lemos na 
l1ngun , c de que nos pareceu conYenienlc trac.tar.
Ajunctnrcmos agora que um grnndc numero de Yocabu
los se combinam e jogitlll com a maior parte d'estas 
~l'cposições, e ninda com outras que deixamos omit
lJdas, tomando succcssiYamcntc as accepçõcs que ~s mes
mas lhes fazem adquirir, e de que sam t:usccpliveis . 
Busquemos um exemplo, c seja o que nos subministra 
o verbo pôr: 
_ Appôr, app.osição, apposilo. -Anlcpôr, anlcposi-

çuo, anteposto.- Com pôr, composiçãe, compostura. com
Positor, composto.- Contrapor, contraposição, contra
Jl?Slo.- Depor, deposição, deposito, deposto.- Dispor, 
tllsposição, disposto, JisponiYel.- Ex. por, exposição, ex
posto. -lmp,}r, imposi~ão , impo to, impostur.l , impos
lor .. -=:-Interpor, interposição, interposto.- Oppor , op
po-Jçao) opposlo , opposilor.- Prepôr, preposição? prc-
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po?itura, preposito.- Propor. proposição, proposta, pro
posto, proposilo.- Pospor, posposição , pospositivo, pos~ 
posto.-Repàr, reposição, reposta , reposto. -Suppôr, 
supposição, supposto, suppositicio.- Sobrepôr, sobre
posto - Transpôr, transposiçào, transposto. 

O seguinte apophthegma nos ofiBrecc mais um exem
plo d'csta cspccie de combinações: 

Dos meninos é propt·io o apprende'r .: dos mance
bos o emprehender: dos varões o comprehender: mas dos 
vêlhos o reprehender . Diclo de Fr. Pedro Amczio, refe
rido por 1.\'Jan. Bern . Nov . Flor. T. 3." p. I 12 o seg. 

I 



TITULO 11. 

DO ADVEllBIO. 

CAPITULO UN !CO. 

Passando agora a tractar dos ad\'erbios, mo~trare
tnos que ainda 'n esta parte cnminh:l .n língua portu
gueza a par da lílltna:- que Lodos os au verbios que 
temo;:, ou sam propriamente lati nos, ou a llemdos d 'es
les : - B, o que mais é, ÇJUe o1Ierecem a todos os respei 
to~ o mesmo modo de ver q.ue os latinos, comproHln
do assim a analogia das duns línguas. 

Art. L 0 

Adverbios de loga1·. 

De hu, obsol. Ubi, onde. 

l ~ hiam contando aos dicipulos pelos Lugares per 

1t;t h1am o convf.rLimento dos gentios . Inedil. li' Alcob. 
· 1. 0 p. 7ft. 
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Poderás lu levar meu ' filho aa.qucJc Jogar hu · ha 
d'ir? Ineuit. d'Aicob. T. 3. 0 p. 101. 

Quando este adverbio era seguido de um determi
nativo masculino ou feminino tomaYa então alguma das 
seguintes fórmas: ulo, ula; v. gr. 

·se com fumos c vaidades (que outra cousa nãÓ é 
toda a potencia humana) nos 'Havemos de accreditai' os 
bispos, ulas parte:; que deixamo& a Dcos? ulas partes 
que _damos á virtude? Souz~, Vid. do r\ rc. T. 1. o L. 1. o 

C. 23, p. 143 e scg. 
. Onde está o entendimen to ? ulo ser c auctoridade 

de fidalgo? lei. ibid. L. 3." C. tl. 0 p. &.33. 

UQUERQUB, obsol. Ubicu.mque, em qualquer Jogar quo. 

l\fais uque-rqu.e se achnrcm os ffradcs o junior pe~.a 
a beiçom do priol. Versão da Regra de S. Bento, Incdit. 
d'Alcob. T. 1." p. ':!83. · 

ÚNDR . 

ÁLGUUES. 

ALIJUitllS. 

N ENIIJJ n~:s. 

Unde , trocada a sign iO cação ·qnc tem 
ue donde na de onde: o que não 
é ele cxtranlwr ; porque ainda hoj e 
a eada passo Ycmos os ignoran tes 
CQnfundirem onde, aonde c donde. 

Alicttbi, composto dé aliquo c 1tbi; 
i. é em algum Jogar. 

· AlinM) com posto de alio c ?tbi; i e 
en1 ol!tro !ognr. 

Nullibi, composto de nullo e ibi / 1. . 

é em nenhum lO'gar. 

Hic, 'n es!.c Joga r. 



DAHI. 

Au.x. 

ÁQUim. 

Att:.M, (em casl. 
ali mele). 

C.\, c q~ta ar.t. 
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lbi, ·nesse Ioga r. 

Ddnde, cresse Jogar para deanle; de
pois disto. 

Illi, ou Illic, 'n aquellc Jogar. 

Hinc, d'aqui, cl'rsla parte; i. é para 
cá de certo ponto. 

Aliunde, de outro ·rogar, qnc nllc 
algumas YCzcs por a.libi, em ou
tro lugar. 

Jla.c, por esta parte. 

Quer cllc sté em conlemplnçam, quer anue, ou Yaa 
qua c laa. Vida .Monast. L. 2.° C. i3, p. 39'1-. 

Cá, ad v. de Jogar, Lo ma-se mui las Yezes por um 
pronome pessoal: (i. é o Jogar occupado pela pessoa 
que o occupa); v. gr.- Não tem cá qne arranhar. 
Paiva, Infcrmid. da Ling. p. 140. . 

Li c aliá, anl. Illà, on atac, por ar1ue.La parte. 

Em quanto isto se passa na formosa 
Casa ctheria do Olympo omnipolenlc, 
CorlaYa o mar a gen te bcllicos1 
Já lá da banda elo Austro e do Oriente. 

Cam. Lus. C. 1. 0 E. 4:2. 
. Se lu nom fores alá comigo, eu nom hyrry. Inedit. 

d·Aicob. T. 2. 0 p. t 95. · 

Attó, obsol. lllà, para aquQlle loga r. 

_ ll .Em quanto elle alloo foy tomarão-lhe toda a lrna 
e LI<.Un qtíe ellc linha. Inedit. da Acad. T. r;.o P· 17. 
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E foy alló D. Rodrigo Affonso. Nobiliar. do Conde 
D. Pedro, p. 18. 

Foy-se a Castella e foy-lhe aló muy bem. lbid. 
, p. 259. 

ANTil. 

OllANTH. 

ATTRÁS. 

ARRIBA. 

Suso, obsol. 

Ante, prcp. em logar, ou tempo an
terior. 

Ante, precedendo-lhe a prr.p. ~e. 

Trans, prep. lalína precedidp. da 
prep. ad. 

Lat. barb. arriba, composto de ad 
ripam. Du Cange, Glossar. ad 
Scriptores eLe. 

Susum, para cima. 

l\1orava em ,terra de 1.\ledia em huã cydade que avia 
nome Rages , como suso ouvistes. lnedit. d'A1cob. T. 3. 0 

p. 100. 

DENTRO. 

De sub. 

Intro, na pane interior, para a parLé 
interior. 

Com ajuda de outros que estavam pera isso deram 
dent1·o com elle. Bar. Dec. 3.a L. 1.0 Ç. 9. 0 p. 91. 

For às, para fóra; ou forls, de fórll, 
da· parte exterior.- Ambos estes 
adverbios p~oveem ·do nome f'oris, 
que si,gnifica a porla. 
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CERCA. Circa, j unctv, pel'lo, ao pé, 
ao .redor. Todas estas si
gnificações passaram do Ja..: 
tim para o portuguez. 

Quando vemos as folha~ · ·das arvores mm·chas e 
amarelas, antes de t-empo, julgamos que cerca da raiz 
Lem algum pêco. Arraes, Dia!. 4·. o p. 1. a c. i_ O foi. 127 v. 

Ao PE. 

PEnTo, e P1·eto, obsol. 

J.ONGE. 

Animo, e Aneo, ant. 

Apucl, prcp. junclo. 

Prope. 

Longe, em grande dif'lancia, 
tanto de esp::tço, co·mo de 
tempo. 

J..at.. barb. à.ret-rà. 

A 1·edo ya de nós o seslro agouro. 
D. Franc. Man. Sonet. 30. 

Pera se mortificar com esse asco que faz uma t-u
llica no ·corpo muitos diàs trazida a deixa\'a andar tanlo 
Q1'·1'co, que vinha a perder a conta dellcs. Souza, Vida 
do Are. T. 2. 0 L. &_.o C. 21, p. 1.06. 

A retro, corrompido em a 1·edo e an·eo, deu mais 
~e si a regue, que ainda hoje subsiste, e é ,-ulgar nas 
1lhas dos Açores, onde a cada passo se diz:- Vae-te a 
reque; o que corrosponde ao latim vade 1·etrà; i. é ' 'ac-te 
Para longe, eu te ex.conjúr·o. 

VDJ •• U. 
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Ar!. 2. 0 

Adverbios de Tempo. 

QUANDO. 

SEMPRE. 

NuNcA, ou nunqua. 

EN70NCE, adv. ant. de que se 
formou entom, e então. 

Quandà, no tempo em ·que; 
em que tempo? 

Sempe1·, em lodo tempo. 

Nunquam, composto de ne e 
unquam~ em nenhum tem
po. 

T1tnc, ou 1/.ic tum, 'n cs!,e 
lempo. 

Entona:e é ainda vulgar 'n aigt1mas partes de nossa ~ 
províncias. princip::tlmcnte nas !erras que confinam com 
a fronteira de Tiespanha. 

AGORA. 

AN-rR c Antes. 

Hâc hom, 'n esta hora. 

Ante, em lcmpo anterior, an
. lececlenterncnte. 

Tomo,u cynquc mil homees, c mil de ca,;alo esco
lhoilos, c saiu-se com e~es ·acerca do sol posto pera dar 
de noyt sobre .Judas, e sohre ELJU" host, c Judas soube-o 
ant, e guisou-se como fosse cl ant ferir cnos cmijgos 
e.:;condudamcuté. Incd it. d'Aicoh. T.- 3." p. 169. . 

_H o segundo Bispo foi dõ Suciro que ante fora ho 
primeiro Qayão. André de Hes. Bis! .. de Evor . C. 1 õ. 
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Seguindo a ordem de vida que ante Linha. Bar. 
Dec. f.:' -L. 3 .° C. 11, p. 248. 

Assim o tinha dicto muito antes. Souza, Vida do 
Are. T. 1. 0 L. 1.°C. 1. 0 

A.TTRÁS. 1'ians, prep. pre_cedicla (!c 
acl; v. gr. acl tmns. 

A esta duvida satisfez o Arcebispo dando-lhe 'conta 
donde c como e com que quantia podia ajudar a obra, 
que era traca de muito atrás. Souza, Vida do Are. 
rj' O ') .,o ·~ · 1 . L. '-J, C. 20; p. 291. 

Post. 

E soube-se depois que neste officio foi continuando 
até Roma. Souza, Vida do A1'c. T. '!:0 L. 2. o C. 20, 
p. 29L . 

\ 
Lo c; o, 

. CnÁs, obs~l. 

In loco, de que se formou 
ill?:cà. 

Hodie ante , no dia ante~ 
d ·este. 

Hoclie, composto· de hoc clie, 
'n este dia . 

Cras,_ amanhan. 

Os judeus s'asunarom todos por te vyr rogar que 
lhe leves eras Sam I>anlo ao Conselho. Inedil. cl'Alcob. 
T. 1." p. 108. 

E dice entom Agripa a }resto: eu queria ouvir de 
* 
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grado esse home. E disse cntom Fes!o CTás o ouvirás. 
lnedit. rl'Alcob. T. t.o p. 1 to : 

E não me descubras nem hojr, nem c1·ás. 

AnuNu.iN. 

C.\DA DIA . 

ÁLQUANDO ; obsoJ. 

G .I ,~ . C\b 'I' ~- o '> - ~ '!) 1, JC. U I'. . L fJ· iJ;..,, 

Ma.n~ com a' prep. a.d. 

. Quotülie . Na B. Latinicl:Hle 
apparece est,c aclv. trans
formado em cotidie, de flUG . 

se originou o moderno ca
da dia . 

Aliqu.a.ndo, alguma wz. 

Jam. 

Áli':_DA , alterado -de f11da, c este C de, cqu_iY:liCUdO a esta 
· )!nele, que se compõe dn ú~ 

do antigo !?ide. phrase: m loco de quo 
. profectum cst. 

~ 
CP.DQ. Cito. 

A s iNHA, allcrado de Aginha e { AfJil; t .. 1 
.Agina, adverbios antigos. ~ .'l t .eJ, uc pr:essa .. 

Nem dep~u· La os pecados dos pecant.es, nem os te
nha em nada' mays agina como compeçarem nacer de 
raiz os talhe como melhor podér. Versão da Regr. de 
S. ]lento, Inedit. d'Aicob. T. 1..0 p. 256. 

Ag1:na todos dessas seedas se levantem. lbid. p. 270. 
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.E soube co:110 yynha David, e foy-sc mui aginha 
a 'i . I I d't d'lJ J· 'I' ~o 2''8 e c ao camm 10. ne 1 . _tl. co J. . -· p. a . 

Aré, e llacté. 

;N.lsTo, variação indeterminada do 
<tdjecti v o e~· te ; i. é 'n este tempo, 
'nestas circumslancias. 

lláctem'bs, composto de hac 
e tcntts; quasi a4 hunc 
tenninum. 

Nisto Phcbo nas aguas encerrou 
Co' o carro de cryslal o claro dia. 

Cam. Lus. C. 1. 0 E. 1:i6. 
Ü eco fere com gritos tústo a gente. · 

Id. C. 6, 0 E. 72. 
Despede nisto o fero moç.o ns soltas. 

ld. c. 9. o E. 4 7. 

D&SI!NDE, Descn, Desi, De-y, ( 
adverbios antigos de que se for- Deinde, d'ahi, depois d'isto. 
lllou o moderno D'ahi .. 

Conhoçuda cousa he quatro geeraçõens seer dos 
Monges. A primeyra dos cenobarcas ... Desende o se
,gundo linagcm é dos anacoritas. Inedit. d'Alcob. T. 1.0 

p. 253. . 
. Dcpolos quaes Salmos a liçom é a rezar, deien o 
Yrnno, o rcsponso, o verso. lbid. p. 275. 

E de~y saironsse eles da SSinagoga, e rogarom-lhe, 
que \'cesse o outro Sabbado, e que falasse aquelas cou-
sas. lbid. p. 69. . ' 

. I 

D'ahi, lam Jrequcnte em linguagem vulgar que não 
carece de exemplo algum, acha-se lambem na bocca do 
P.ovo acompanhado do advcrbio depois.- Teimosamente 

I 
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usam d'e1le nossas velhas no contar de seos contos, em 
que a cada periodo repetem o imprescrip~ivel e rançoso. 
d"ahi ao depois.~- Não deixaremos de observar que este 
adverbio, . assim composto, é o deinde postea dos latinos. 

D' AQUI, i. é desdeja, desde ago-J 
r a, tomado o tempo pelo logar, Dehinc . 

. como em latim . 

. . . Del.eo omnes de/tine ex animo mulieres. 
Ter. l~un. : ."' s'.a v. õ:o 

Desde ja desteiTo do coração todas as mulheres. 

Art. 8. 0 

Adve-rbios de Quantidade. 

1'am. 

Quam .. . 

MuiTo. Mu.ltum. 

Este adverbio Lem força intensítíva, c s~rve de 
augmenlar a significação dos vocabulos a, que se jüncla 1 
v. gr. 

Muita qnte manhan nos partimos de Sapheto. Pant. 
d'Aveir. Itiner. C. 8&., foi. 302 v. 

E assim: m~tüo sabio, muito rico, muito bem, muito 
mal, muito embora, etc. 

l'ouco. Pa·ucus, mlj . 
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Caus, obsol. Plus, mais. 

Nem persoa del seja deparlida no .Moesteyro, nem 
huü chus amado que outro . Versão da Regr. de S. Bento, 
lned it. · d'Alcob. T. Lo p. 255. 

Sempre deve see r. nem brado o Abade o que é, e 
nembrar-se o que-é dito, e saber ca a quem chus é dado, 
chus lhi seerá demandado. lbid. p. 256. 

Chus ainda hoje ~e conserva na phrase: Nern chus, 
nem bus, que já poucos entendem, c quer dizer: nem 
tnais, nem menos; sendo aqui bus um .contrapesto a 
chus . 

.M:.\IS, 

MENos. 

AssÁs. 

jlfagis. 

Mint/,,s. 

Sat, ou satis. 

Fartirn, assás, em abundancia. Que 
farte pórle vir do verbo portug. 
fartar ; - mas o radical é o mes
mo. 

A fortuna todavia 
Nos tem . que farte aggravados . 

. • Gil Vic. Obr. T. 2. 0 p. 528. 
It Renego de taes emburilhadus que farte vam por 

oma. Sá de Mir. Vilhal~. 5. 6. T. 2. 0 p. 269. 

T Este adverbio é ainda hoje vulgar no Minho, em 
_ras os Montes, e nas ilhas dos Açores; mas pronun

Ciam usualmente co farte; ·v. gr. Temos este anno milho 
co{arte : O tempo promette çhuva cofarte, ele. 
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GENIO 

Penr, q uasí , pouco, prcccd iJo ·da 
prep. a.d. 

Quasi, como se; pouco mais ()'li me
nos r perto de . 

Quasi offerece em primeiro logar n idéa de como 
se; c d'esta é que se dcprchendc a de pouco nw1:s ou 
menos, perto .de. Com o primeiro sqnlído Yernos este 
adv. empregado nos séguinles trechos: 
_ Theophílacio expocm, Gnude, quasi alluda o an.fo 

ao que foi dito a Eva. Arraes, Dial. 7.° C. li, foi. 2iíi. 
Os montes de mais perto respondiam, 
Quasi moYidos de alta piedade. 

Cam. L'us. c. ~.o E. n.2. 

CiJ'W. 

Art. 4. 0 

Adve-rbtas Nwnm·aes . 

.1\ pponla Duarte Nunes como uma curteza e:n nossa 
língua (I) o lermos que junclar aos parlilivos numeraes 

, a pala'na vez para formar os ad,·crbios uma uez , duas 
vezes, t1·es 'Dezr>s, ele., os quaes os lati nos exprimem 
'num só Yocabulo semel, bis, ter, quarter, qu-inquies, 
sexies, et.c. -E' facil cenhccer Q engano. Excepto os 
primeiros .quatro adverbios, todos os mais sam compos-

(I) .Orig. da Ling. PorL. C. 19, p. 112. 
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los em latim com a palana v·ices, do mesmo modo que 
o sam em portuguez wm a palarra YCzes.- A unica 
differen~a que se dá é que os latinos ajunctaYam e con
trahinm as duas palavras, e que nós .as conservàmos 
separadas e inteiras; por exemplo: q·uinque vices, abre
viavam em qu-inqu1:es; sex vices em sexies; septmn vices 
em septies; v1:ginti viees em v1:cies; tn:ginta v·ices em 
tricies; quadnw~nta vices em quadragie.s ; e assim todas 
as mais.- Já se vê que ainda 'nesta parte não desdiz 
da lalin~ a Jingua porlugueza . 

Art. 5.0 

Adverbios de Duvida, Interrogação , Atfirmação, Negação , 
Demomt-ração, Sttpposicão, Modo , etc. , 

Quiç,i.. Quis sapit. 

1'\ão quiz empenhar o poder, nem acceiLar a bata
lha que lhe ofl'creciamos, rJiúçá conhecendo que não po
cliamos susten la r guerra lenta pela falla de provisões. J. 
Freire, Castr. L. 4·.0 n. 0 32. 

Cn~o, qne antigamente, com ~ Qttom.cdo , de que modo ; 
ma1s corrccção, se escrevia pelo modo que.- Porque 
quomo. modo? . 

Como um leão b1·ayo se mcLLeu entre os mouros. 
Couto, Dcc. 4.a L. 2. 9 C.. 3.0 p. 95. 

Razão é que façnes como \ ' OS fazem. Fern. Men
des, Percgr. T. t. o C. 35, p. 126. 

Quomo ca yrum e morrcrom os fortes? Inedil. d'A)c()b. r . 2 o r1 O) 6. 1. • o • ... ) • 
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Sm, e si aut. j Sit, subjunctivo de esse, ser, 
L ou de sic, assim . 

Elm•Etto, ohsol. { 
Enimvero , certamente, na 

verdade. · 

Em verdade esta é a vida dos tyrannos, em que 
não ha nem caridade , nem pode nella haver firme con
fiança de benevoleucia: tudo lhe é suspeHo e solicilo, c 
nenhum Jogar tem de amizade. Porque quem amará 
aquellc a que ha medo ? Empero elles sam honrallos 
com simulação de amizade per tempo somente . Duarte 
de Re~encle, Trad. do TracL. da Amiz. de Cic. p. [ i 
e seg. 

BotfÉ, aut. Bonâ fide. 

A.osAnAs, rusti~o e obsol. que 1 Satis. 
parece corrppçao de assás. j 

Tínhamos uma sobrinha 
Que ·tinha um conto aosadas, 
E tudo se tornou tinha. 

Gil Vic. Obr. T. 2. 0 p. 510 . 
l\'[as ai;Jnsta-lhe ser frade 
E bem Narciso aosadas. 

Ibid. p. 525. 
Coitadas de nós 

Que razão temos aosadas. 
lbid. p. 526. 

Bonâ hora. 

Vae-le embora, ou na má hora. Vieira, Serm. T. 1.0 

p. 208. 
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Tem, porém, força affirmaliva, e vale algumas ve
zes tanto como : assirn seja. 

Ni\o, e No, Num, Non, 
adv. antigos . . 

AssxM, e Assi obsol. 

E1s, e Ex obsol. 

f Non. 

Sic. 

Ecce. 

E quando viu Hclyseu que era ·vijnl1a, dyssc a seu 
sergent Giezy: ex aquela mulher vem, say a ela. lnedil. 
d'Al I 'I' '3 o r·9 co 1. . . • . Jl· o .... 

.I!:IL-o. 

PonÉM, e Po·,. ende, obsoL 

j Êccilturn, conlracção de Ecce 
1 illurn. 

Latim barb. Tam bene. 

Proinde, por isso, pelo que. 

Viu a molhcr ho lenho que era fremoso aa visla e 
deleyLaYel ao gnoslo, c porern eslendeo a mão, e co
mendo deu ho ao marido. Vida Monasl. L. 2. o C. 7. o 
p. 3H. -

g esta D. Marqucza Pires fazia lorlo a sei1 marido , 
segundo o confessou ante cl Rey' aquel com quem ella 
fazia o mal , e matou-o el Hey porem. Nobiliar. do Con
de D. Pe'dro, p. 316. - · 

Negou Rey Sedechias o tributo a Hey de .Babilonia, 
e veo porem Hey ele Babilonia cercar Jerusalem. Incdit. 
d'Alcob. T. 3.0 p. 92 . 

. E por ende se desacordarom .. . de gnisa la! que -se 
P«rlto huú do outro. Ibid. T. 1. 0 p. 77. 
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ENnE, obsol. 

GENIO 

1/nde, por isso, por essa ra
~ zffo. 

Esla herdade non dcdes, ' nem Yendades, nem cm
plazedcs, nem ·enpenoredes a neguum ornem, se uom a, 
omem Yilao, que mi faça ende meu forl) en pnz. J. Pe
dro Ribeiro. Dissert. Chron. T. L o Doc. N. • 69, p. 284. 

Yos · me enviastes dizer per vossa carta que yos 
desemhargariedes esse Cnstcllo de Albofeyra ao .Maestrr, 
e ao eonYento de Avys se a my aprouguesse, c cu cn
yycyYos dizer per minha carta, que me prazia ende. 
Jd. ibid. Doc. N.o 70, p. 28'5. 

Mais quando ' 'YO o.; sinaaes, c as grandes ' 'Írll.l
dc:-;, que fazia, era .espantudo ende c mamYilhado. Inedít. 
d'Akub. T. i .• p. 4·6. . 

Co»oQu&a, ohsol. Quamvis, postoque. 

Rrogot, Senhor, que te nembre como eu andei ant 
ty em Yerdade, ~ comoquer <lgora pequei, nom sse per
cam porem alguíis bces, se os figo ante ty. Inedit. 
d'Aicob. r_ 3." p. 79. 

QllANDOQIJERQIJE, ObSOf. Q_ttandoquidem, su pposto que. 

Qlt[tncloquer pois que por sua curiosidade querem 
pencrtcr a tua alma, norn os queiras de Lodo em todo 
apartar. Vida .Monast. L 2. o C 8. o p. 352. 

])orquc o muito não é nada 
Qnandoquerque não é bom. 

Gil Vic. Obr. T. 3. 0 p. 27S. 

QuA~TOQUEn, obsol. Qttantwnvis, posto que. 

Porque quãtvque·r que os membros sejam ·enfermos, 
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e jaçam e mal cheiram nom som de Christo empuxados, 
nem <lcsemparad()s dellc. · Vida Monast. L. 1.° C. ~.o 
p. 47. 

A C!.SO. A' cam. 

Benê. 

Acha-se frequentemente empregado este adrci'lliO 
em nossos AA. classicos, como .affirmatiYo dos nume
raes ;· o q.ue egualmente praclicarn os italianos que di
zem: - Erano ben ve.nti; si tmvarano là ben dieci 
oLto, ele. . 

Já <.o tempo que alli ehegoü o P. l\f. Francisco 
eram bem cem moradores com súas casas e familias. 
Lucena, T. 1. 0 L. 3,° C. 2. 0 p. 306. 

Por ficarem estendidos per derredor da fortaleza 
bem dous mil corpgs mortos. Bar. Doc. 3." L. 8.° C. ~. 0 

p. 276. 

Tumbem se juncla a outros adnrbios para lhes dar 
força augmenlativa; v. gr. 

Um menino pobre e bern mal· reparado de roupa. 
Souza, Vida do Are. T: 1. o L. 1.° C. U, p. 96 . · 

Bern mal póde entender isto que digo 
Quem hade andar seguindo o fero Marte. 

Cam. ~lég. t . ~ 

. Acha-se lambem algumas vezes juncto aos compa
rativos, como affirmativo d'esles; v. gr. 

1 
O coração bem mais largo que as praias do oceano. 

uccna, Vid. de Xav. T. 1.~ L. 7.° C. 9. 0 p. 65. _ 

Tambem se juncla aos positivos para lhes dar força 
augmentaliva; "· gr. bem sabio, bem aventurado. bem 
llotorio., etc. · · 
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Acha-se, finalmente, juNdo aos verbos, como affir
maLivo d'esles; por exemplo: 

Bem deu alli o Infante uom Pedro a entender ao 
mundo a grande dignidade que conhecia em seo irmão. 
Azurar. Chron. do Descobr. e Conq. de Guiné, C. õi, 
p. 23õ. 

·Em latim tem Lodos os referidos empregos; por 
exemplo : . 

Bene mane dedi liLLeras. Cic. Att. L. H, Ep. 21. 
-Bem de rnadrugªda dei as cartas. 

Bene •~nte di em. Id. 2 de Orat. 6 í . -Muito anles 
de ser dia. 

Bene ve11e alicui ex animo. Id.- Querer mui Lo a 
lllguem do coração. 

Adolecens non minus bene nummalus, quam bene 
capillaLus. Id. 2 Agr. 22. - · Mancebo não menos bem 

· adinheirado que bem fornido de cabellos. 
E assim outros muitos exemplos que omittimos. 

Mu. Male. 

Costumam nossos classicos junclar este adverbio 
aos particípios. e adjectivos para lhes dar forca inlensí
Liva; v. gr. 

Foi tam mal veneido tjue nem um romano ficou 
para levar a nova desta desgraça. Brito, Mon. Lusit. 
L. 3.0 c. 1.0 . 

Uma creanca toda inchada e mal doente. Luc. Vid. 
de Xav. T. 3.0 i. 7.° C. 13, p. 8L 

Succedeu entrar -um pobre homem mr.rl ferido em 
uma mão. Souza, Vida do Are. T. 1.0 L. 1.° C. 13, 
p. 87. 

Custou-lhe a honra ficar rnal ferido de um zargun-
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cho. Souza, :\nn. de D. João 3. 0 P. t.a L. 3.° C. 2t,., 
p. 203 . 

Sendo todos mal contentes, ingratos, murmurado
res c descornedidos. V]eirn, Scrm. T. 6. 0 p. 103, 
col. 1.a 

Anun. (em cast. Ad~1·, Aduro, 
Adtwas). 

Dure, difficilrnente, com tra
balho. 

Inculcas sedes, ca non pode seer que homem sem 
sabedoria aja taLS filhos, ca aynda os B.ey& aadur po
dem aver taes nthos e LanLos. Ined il. d'Alcob. T. 2.0 

p. 67. 
Todos os vaso~, e tribolos, e as outras alfDyas do 

lem].,lo eram tl'ouro, e de prata. que eram muyLas, que 
aadur se pod~m contar. lb id . r. · 3. 0 p. -16. 

Só, c So.Js, obsol. Solt'cm, somente. 

E fui-me per . esse chão 

Sem sóes motretc de pão 
Nem fome pera o comer. 

Gil Vic., Obr. T. t,o p. 2GI. 

Os adverbios que denotam o modo porque alguma 
ncção· se,cxecul.n, compõem-se geralmente de adjecliros 
l~mndos na lerminaç.ão feminina, qunndo sam de duas 
formas, e do suffi.x.o mente, que é o ablativo do nome 
la_tino mens, o qual, ao principio, é de suppôr que ser
VJsse para designar o estado do animo do que obrava a 
acçã?, como: ·placidamente, com animo phcido; aleivo
samente, com animo aleiYoso, etc. - O uso constante 
de .iunctar o referido nome aos adjectivos fez conside
r~l-o como parte inlegrilnt,c dos ~1esmos, e deixando de 
ler rcferencia ao anin)O, ou á vontade, passou a deno
tar o modo porque se execula a acção. 
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A fórma d'esles adverhios te\'e incontestavelmente 
origem no latim, onde se acham infinitos exemplos que 
o comproYam, e de que nos parece con\'cniente citar os 
segui n lcs .: _ 

.... Tu condita mente tenet.o. 
Virg . .illn. L. 3." v. 388 . 

. . • Scnsi-t enirn sim2tlata mente, loculam . 
ld. ibid. ·L. 4." v. 10!J. 

E no latim da edade media~ 

Cujus . l\farlyrium devota mente freqHenlat plehs. 
Theodulphus, L. 2.° Ct!rm . 9. de S. Quintinq. Apud 
Du Cange. 

Como 'n estes adverbios a palavra 'mente se acha 
em ablativo, é algumas ' 'ezcs regida das preposicõcs a, 
ou de; v. gr. á boa mente, ele boa mente. · · 

Fazei -que (a esmola) seja por suas ronLades e não 
· por força, e que a não tirem dos pobres, senão daquel

les que á boa mente a quizerem c poderem dar. Vieira, 
Serm. T. 8.0 p. 18R, col. La 

' Dice ao Abbade que se queríamos ir a alguma 
parte de boamente nos acompanhariam, o .que o Abbade 
lhe agraclceeu, e ele boamente acceitou. Pant.. d' A Yeir. , 
ltiner. C. 6t,. foi. 237 v. 

Os adYerbic;>s de modo formam-se lambem dos adjc
ctivos superlativos, tomados na Lcrminação fom inina, e 
do suffixo mente ; v. gr. 

Era grand~·ssimamente amado do seo poYo pela reali
dade e brandura da sua conclicão e natureza . Fern. 
Mendes, Peregr. T. 2. 0 r.. 1 13, ÍJ .. 109. 

Adoração das sagradas imagens ... que antiq~tiss ·í
tnarnente, e por tradição aposlolica, houve naç1uella ilh~ · 
Ltn. Vid. ele~ Xav. T. L" L. i.o C. 1;.i., p. 109. 
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Discretisshnarnente o ordenou assim. Vieira, Scrm. 
T. <:) o ~>3 0 "'• p. _ , c seg. 

Art. G, 0 

• 

Adverbios Compostos. - Pl~ra$es e Locuções Adverbiacs, 

Tinham os latinos adverbios 4ue se compunham de 
l)omes postos em ablativo, c regidos de preposições, taes 
como: in rned·io, ele proximà~ de Í1nprov1:sà 1 de subito 1 
de integ1·o, de indust1·ia, etc.-_ A fórma d'est.cs ad ver
bios conservou~sc em porluguez, c é ainda hoje uma 
das mais classicus e 1pajs ,·u)gares ; por exemplo: 

Dn llSPAÇo . 

})E l'lllT(J , 

}h: F.liECUA, 

VOL , U. 

De Yagar. 
Ao dia seguinte vimos mui ele es

prtçfJ a c)dade. Pant. d'AYcir . llincr, 
C. 79, foi. 28'2 v. 

I\Iagoado de o não poder visitar 
mais de espaço. ld . ibitl. C. ~4., 
fo i. 301 v. 

Effcc tivn mente. 
E de feito se pozer-am om fngida. 

Duarte Nunes , Desc.r. de Portug. _ 
C. H, p. Uõ. 

Forcosamen!c. 
Questão que de fwça -h a Yia de 

preceder. Souza, Vid . do Are. T. f. o 

L. 2.° C. 12, p. 2~1. 

Directnmentc, em dircitnra. 
Quando partisse das náos não vies-

13 
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DE lND~STRU.. 

DE LIGEIIIO. 

·DE ~IAIIAV!Llj ,L 

GENIO 

sedefrechaacslelogar.l3ar. Dec. t.a 
L 9." ·c. 4. 0 p. 340. 

Deliberadamente, de caso pensado. 
Uma de industria cae e ja rele-va 
Com mostras mais macias q ind ignadas 
Quesohreellaempeçando Lambem cáia 
Qncm a seguiu pela arenosa praia. 

Cam. Lus. C. 9.°K 71. 

A qual de industria reservei para 
este. lagar. Viciril, Serm. T. !J. 0 

p. [05, co!. 1. 3 

Levemente, com facilidade. 
Bem dizem que quem crê de li~ 

geiro, agua recolhe em cc·slo. Jorge 
Ferr. Ulys. 1. !'5 .3 p. 65. 

na r:issiinamen to. . 
De maravilha fica. sem eu] pa o 

que se faz sem conselho. Vida 1.\'Io
nnst. L. 1. o C. 1 O, p. 108. 

Gente que de· rnaravüha nnwga 
com es tarem no meio do mar. Fr. 
Gaspar· dn Cruz, Tract. da China, 
C. '2. o p . . 21. 

Havia Lrinla annos que ali! vivia, 
sem nunca ::llli Ir ter homem, nem 
mulher, senão alguma vez de rnara
vitha. Hei Lo r Pinto, Imag. P. 1.3 

Dial. Õ.° C. 7. 0 p. 147, col 2 .a. 
De maravilha comem com seos 

maridos :í mesa. God. Rei. C. 13, 
p. 97. 

Este acl"erbio é popularissimo em 
nossas · proYincias do norte, c nas 
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ilhas dos Açores. -Na Terceira nas 
lembra ter ouvido a uma mulher do 
campo: -« F. é tam ruim que de 
maravilha responde direito.» 

:M orla Im-ente. 
Os nossos per de trás lhe oscula

vam ascarnesdemorte. Bar. Dee. 2.a 
t~ 5. 0 c. 9.0 p. õ37. 

Nunaluarez e seus quatro cõpa
nheyros ·nom lhe dauam vagar, an
te os seguiam de morte. Chron. do 
Condest. C. 3õ, p. 1 t 7. 

Subitamente. 
Quando for necessaÍ·10, fechar de 

pancada;- mas se não for neces
sario, não andar ás pancadas. Viei
ra, SernL T. õ." p. 298, co!. t.a -

Primeiramente. 
A corle da Persia pozeraú1 de pri

meiro os sophis della na cidade de 
Taurisio. God. Rel. C. t 3, p. 89. 

Dn I>untH.:o , de secJ'el~. Pnhlicamente, secretamente. 

Dt;; nuo ~ 

Vollando-se outra vez de publico, 
ou de ·sec?·eto com canoas carregadas 
de índios. Vieíra, Cartas, T. 3 ." 
p. 26. 

Rijamente . 
Assy os cometiam de 1·ijo quo al-. 

guüs hi avya que de hoamenl.e lei
xa vam a par\.e daqnelle ganho. Azu-

* 
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DE SISO. 

DE VERDAD.I!!. 

GENIO 

rnr. Chron. do DcscolJr. c Conq. de 
Guiné, C. 88, p. 417, 

_Seriamente. 
Perguntav.am mui de siso de que 

sorte de materin consta\·am nossas 
almas. Luc. Vid. de Xav. T. 3.e 
L. 8.° C. 13, p, 2U2. 

Verdadeiramente. 
Não me olhe como judeu, inda 

que me Yeja com signal de o ser. 
porque de V?rdade o não sou. Pant. 
u'Avcir. l,tiner. C. 91, fol. 327. 

Digo-Yos de verdade que ha de 
ser dcnibado c destruido. Heitor 
]Jinlo, Imag. P. t.a Dia!. G.° C. 3." 
p. 211. 

Deante rlc Dcos já está fóra da 
culpa quem ·de venlade lhe peza de'lln . 
Souza, Viu. do Are. T. 2. 0 L. 4. 0 

c. 20, p. 101. 

D'esles. ad vcrbios pasEárn os a on lros q uc consta 111 

àe nomes adjccti;·os, tomados na terminação masculina, 
quando sam de duns fórmas, c desacompanhados de pre
posições; o que lhes dá summa elegancia c os semelha 
aos adverbios latinos, laes como: subüa, ra.ro, verb , 
continuo, etc. Por exemplo ~ 

CERTO. 

CoNTINUO . 

Certamen.Le. 
Não dirá Fulvia , certo, que é mentír:l ' 
Quando a deixan A n tonin por G !afira· 

Cum. Lus. C. 5. 0 E. ~H>. 

Continuamente. 
Gentes miseraYelS caplivas da [O' 



Fn10. 

- ll ASso. 

DA tlNGUA PORTUGUEZA. 197 

me, a quem a affiícç.fío continuo per
segue. Fern. :Mendes, Per~gr. T. 3.0 

c. 198, p. 173. 
O sangue de Abel contintto pede 

jusliç.é\ de Caim. Couto, Sold. Pract. 
Dial. t.o P. I. a. p. 48. 
Que a neve está continuo pelos montes. 

, Gelatlo o mar, geladas sempre as fontes. 
Cam. Lus. C. 3." E. 8. 3 

Vaga ros::unenle. 
O remo com passado fere frio 
Agora o mar, depois o fresco rio. 

Cam. Lus: C. 7. 0 E. 43. 

Junctamcnle. 
Tocada juncto foi de medo e de ira. 

Cam. Lus. C. 6. 0 E. 85. 

Largamente. -
Pelo que Dom Affonso Sanches se 

foi para Caslella ... como a deante 
mais largo se di'rá. Duarte Nunes, 
Chron. ·ele Elrei D. Diniz, foi. 97. 

De vagar, pausadamente. 
E aquesla mudança, se os tempos 

njndarem para ello mais diligeil'o, e 
mais proveitosamente faremos se a 
fezermos passo c que seja pouco s~
tida. Leal Conselh. de Elrei D. Duar
te, C. 58, p. 2H, Edíc. de Lisboa. 

Chegou-se a ellc passo e di,ce-lhe 
o q haYia de fazer. Bar.- Dec. 3." 
L. 8.° C. 9. 0 p. 332. 
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, PRIMillRO. 

SUDITO. 

Tooo. 

GENIO 

Primeiramente. 
Primeiro tractúei da larga tarra 
Depois direi da sanguinosa guerra. 

Cam. Lus. C. 3.0 E. 5.a ' 

Subitamente. 
Assim contava e com medonho choro 
Subito d'anle os olhos se appartou. 

Cam. Lus. C. Õ. 0 E. 60. 
A ira com qtie s~tbito alterado 
O coração dos Deoses foi nCtm ponto 
Não soft'J·eu mais conselho. 

lbid. c. 6. 0 E. 35. 

Totalmente, de lodo. 
Era tammanho o frio que os mais 

dos homens estavam todo eslangui
dos e meios mortos. Diario da Na
veg, etc. por Pero topes, p. õ3. 

Ha outro sim em portuguez grande copia de adYer
bios compostos; ben1 como de phrase·s e locuções adYer
biaes, de que passâmos a d.ar uma succinta idéá, para 
que tambem se ''cja o quanto a lingua alcança 'n esl~ 
ponto. 

A BASTO, obsoJ. 

A FEITO, oh-sol. 

Em abastança.- Do verbo porlu
guez-bastar; forJ11aJo de bene stare. 

Ou ide vós pelo rasto 
Desses ministros e -curas, 
Que todos tecm creaturas, 
Louvores a Jleos a basto . 

Gil Vic. Obr. T. 2. 0 p. 2i. 

Convenientemente, a proposito. 
Sem em Lodo este tem110 nos fa-
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larem a feito. Fern Mend. Peregr. 
T. 2.° C. 140, p. 237. 

Allernaclamente . 
Da qual obra os principaes offi..

ciaes eram os capitaens das naos 
per quem D. Francisco repartiu a 
gyros o serviço della, e quando vi
nha o seo elle tomava a padiola per 
uma parte e Lourenço de Brito per 
outra. Bar. Dec. 1.3 L. 8.° C. 7. 0 

p. 236. _ 

Do lat. ad invicem, á porfia, em 
competencia, a quem melhor. 

:Mas não menos trabalhavam os 
fidalgos que a outra gente, e todos 
eram repartidos per quartos, e os. 
capitaens d.elles andavam á inveja 
de qnem daria melhor mesa aos do 
seo quarto. Bar. · Dec. ~.a L. 6. 0 

c. 15, p. 85. 

Visivelmente ~ 
Lá se verá mais á olho verificada 

e~ ta descri pção. Bar. Dec. t . a L. 9. o 

c. 1.0 ' 
Por isso lhe crecem a olho seos gados. 

Gil Vi c. Obr. T. t. o p. 317. 

Aos empuxões; 
Sem lhe . parar deante coisa que 

não leve a pinchos nas pontas. Luc. 
Vid. de Xav. T. 2. 0 L. 6.° C. 8. 0 

p. 3:>3. 
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A SCINTJ/i. 

A SIJitnELFA. . 

Á UM,\. 

Á VOLTA , 

A VOZES. 

GENIO 

AltcH1Udatnente, por lurno. 
Cantavnm a ·revezes. Fern. 1\lend. 

Percgr. T. 2." C. 163, p. 37t. 

Scientemente, com conhecimento de 
causD, do lat. à ~ciente. 

E por aqui Yercis quam graYe 
peccado é eleger a scinte homens in
digi\Os po1· a1l'eição, ou partic.ular 
interesse. f1cil.or Pinto, Jmag . P.t." 
Dial. 3.° C. õ.• p. !H. 

Attirou elle a scintc com uma pe
dra a um gallo. JlanL. d'AYcir . Hi
ncr. C. 60, foi. 231 v. 

Occultamcntc, ás escondidas. Do Jat. 
surreptwn sup. de surripio, is, fur
tar ás escondidas. SurripeTe se ali
cui, é subLrahir-sc á vista de aJg.ucm 1 

esconder-se. 

Unanimemente, do latim acl ~tmt11t. 

A' cêrcn . Contém a mesma idéa elo 
Jat. ci1·cà. íúan. llcrn. Lnz c Calor, 
p. 188, co L 1. a 

ClamorosametHc. 
Protestando a vozes a fé da san· 

clissima trindade. Luc. Vid. de XaY. 
T. 4. 0 L. 10, C. 4.. 0 p. 169. 

Por extremo. 
Viciosos Lnnlo em cabo c larn des~ 

obrigados i! fé e yer<.lade humana que 
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parece perdeu com ellcs a propria 
consciencia ou o officio de remor
der, on "de todo a auctoridade e forca 
de convencer. Lu c. Vid. de Xav. 
T.1.0 L. 2.° C.11, p. 177. 
O capitão o a!)raça em cabo leclo. 

Cam. Lus. C. 7. 0 E. 29 . 

·Em dirccção para fóra. 
Este aclrcrbio tem eleganli ssimo 

emprego na mui porLugucza phrase: 
de foz em fom, i. é sahinuo ela foz 
em direcçào ao mar. 

Esta mesma phrase cosLuma fami
liarmente empregar-se em sentido fi
gurado para denotar que alguma coisa 
passa já, ou ' 'ac fóra de todos limi
tes ; v. gr. Isso vae já de f'oz em 
f'áTa. 

Cam egual ' 'tli1Lagsm . 
Com qt1e chegaram ao loga r de lo

mar lerrà, e virem a br,[e de laü ~a, 
e (co mo dizem) mãopot' mão. Bar. 
Dec. 3.a L. 9.• C. 5. 0 p. 397. · 

No gran' Pindo 
~ Co mPhebomão ponnão cantarlevira. 

llernard. Lima, Cart. 1.a 

Socegadamenlc-. 
Boniuas varias vae regando a fonle 
Que conyida correndo ~w.nso e manso 
O rouxinol que suas maguas cante·: 

'Fern. Al" . Lus. Transf. fol. 2 v. 
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SOBRE MANEIRA. 

SoBRE MODo-. 

· GENIO 

Lcnlamen Lo. 
Uso no· lll<\1 ou bem continuado 
Pouco e pouco em coslu me se transfor-

ma. 
l~em. 1\lv. Lus. Transf. foi. 129 v. 

Unicamente, tarn somente. 
Alli ~6 por só com o seo novo 

amante. Vieira, Serrr1. T. 9. 0 p. 273, 
col. L a 

Ex.cessiYamenle. - Sobre maneira 
foi alterado de sobro modo. 

De uns e outros era sobre manei
ra odiado. Souza, Vid. do Are. T. 1.0 

L. 2.° C. 30, p. 342. 
De que lhe vinha ser sobre manei

'ta a·moroso c bem criado. Pant. 
d' r\veir. lliner. C. 86, foi. 307. 

Ex.cessi\·amente.- Do latim sttpra 
modum. _ 

Soare modo se allcgran1 louvando 
grandemenle a Deos. Vida Monast. 
L. ?_.a C. 16, p. ~30. 



TtrrULO 111. 

DA CONJUNCÇÃO. 

CAPITULO UNICO. 

As conj u ncções porluguezus proveem geralmente dns 
latinas.- Algumas, porém, foram tomadas ja de adver
bios, e ja de outras palarras que se prestavam a uma 
significação conjuncliva. 

Segundo a divisão. ou· clnssificação que os gram
maticos costumam fazer d'esta cspecie de palavras, as
sim passaremos a traclar das mesmas, sem nos demo
rarmos com explicações que suppomos aliàs sabidas, e 
que estão fóra de nosso principal assumpto. 

Art. 1.6 

Copulativas. 

E, et ant. Do laliru et. 

Que. 

As causas deste gcnero não sam para muito d•iseu-
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tidas, principalmente onde a honra, como Yiuro, egual
mcntc é niLida que l'ragil. Man. llern. Nov. Flor, T. ~. 0 

')~9 . P• -íJ I 

Acha~sc lambem esta conjuncçã(> 'n al~umas phra
scs vulgares, como sam : Dá-lhe qzte <.lá-lhe; meeho q·ue 
meche; zumba qurJ zumba, ele. c nos segninlos p>rovcr
hi os : Uma hora cabe a casa qug não CélJa dia (L); 
l'llcdo guarda a vinha qzte não Yinhateiro (::!) . 

Lut. barb . tam bcne. 

l\Iorrcu tambem o commensul dos Dcoscs 
Pac dQ P·elope 

· Elp. Dur. Lyr . dcHor . T.1. 0 p. 11~ . 

E em latim : 

Declaramos tmn bene ipsos, slcnt et noslros prreui
clos consangilineo::;. Charla Ilcnrici Angl. an . 14.57 in 
Chronico Joannis \Vcll!amsLcdii, p. 't·:H. Apud Du Cangc. 

Ou. 

Art. 2. 0 

Di'ljtmctivas. 

Attt. 

O caso é, que ou haja outrô. Vida, ozt nã~, a mim 

(1) Jorge Ferr. Ulys. 2. 3. p. 12:a . 
(2) I<.!. il.Jit.l. 5. (). p. 341. 
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me cumpre yj,·er. c-omo sr. a hotnera. Lue-. Viu. de Xav. 
'f. a,o L. 7 .° C. 2n, p. t~n. . 

Gorresponde no sentido ao lalim vel, 
cuja fórma proYém por conlracção 
do Ycrbo velle, que significa q~t 1-er. 

Não 'lhes cscap:1ndo ningucm quer per terí·a, qüer 
pelo rio. que não roubassem e matassem. God. fiel. 
C. 23, p. HW e seg. 

Nec, ou Neque, de ne c que. 

Não Lirernm Ioga r com a 'inda repentin-a das nos
sas (náos) ncrn pera fugirem, n r:m pera pôrem suas fa-
7.endas em !erra. Souza, Ann. de D. João 3. 0 P. 1.'~ 
L. 2. o c. i 8' p. 12 I. 

Nem se deu muila pressa em pnrLir, ne1n em se· 
guir a Yiagcm depois de partido . Id. ibiu. C. 20, 
p. i27. 

Acon ... . llá.c lvra. 

Agora lhe pergunta pelas gentes 
De LoJa a IIesperia utlimn, onde mora, 
Agom pelos poYos scos Yi sinhos, 
Agem pelos humidos caminhos. 

Cam. Lus. C. 2. 0 E. 108. 

li ou. Contracção de agom, composlo do 
hâc hora. 

O melhor m".io para Ee não u1Úrem tms com os 
outros é dar hora a um, !v:ra a outro o dinheiro para 
os gastos. God. Hel. C. 24, p. tU5. . 

Amiudaram os combates hom da parte ela Almina . 
hem da banda contraria da terra firme, h~-ra de ambas 
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junclamenle. Souza, Hisl. de S. Dom. P. 2.a L. 2. 0 

C. 21, p. 191, co!. 2. 3 

Jam. 

Aqui deu D. Alvaro mostras de seo valor e accor
ào, infiammando os seos na peleja, ja com palavras, .fa 
com o exemplo de suas obras. J. Freire, Caslr. L. 1.

0 

n. 0 63. 
Tinham uma casa de campo, que frequentaYa.m, ja 

para diversão dos negocias, ja para o exercício da caça. 
Jd. ibid. L. 4,. 0 11.

0 iOõ. 

QUANDO. 
f)uandoque, no sentido de interdum. 

Teem posto e assignalado (os japões) um tlia certo, 
no qual per todas as ilhas se deixem as roupas de um 
tempo, e tomem as do outro, de ta.! maneira, que todos 
a uma amanhecem vestidos, quando de verão, qua·ndo 
de hynvcrno. Luc. Vid. de Xav. T. 3.0 L. 7.° C. 5.

0 

p. 31. . 
Sobre elles nos lan<1amos descnvollos, 
E entre as espessas armas enredados 
ideneamos com vigor os braços soltos, 
Qttq,ndo estendidos ja, quando encurvados. 

J. F. Barrelo, Eneid. L. 2. 0 E. 93. 

E em latim : 

Quandoque igitur fiunL l.rabes, quandoqu.e clypci. 
Sen. r_. . 1.. Qnrest. Nat. C. L 

A lgnmas vezes, pois, se fazem traves, outras escu-
dos. 
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Art. 3.0 

Compamtivas, 01~ Combinatorias. 

Sum estas conjunccões as qne esperam que outras 
lhes respondam. · ' 

Fica uma d'el\as no principio de uma oração, em 
quanto a eorrespondcnte se acha no principio da se
guinte.- Á primeira chamam alguns susp ensiva, á se
gunda 1·edditiva . . 

NÃo só Non solum. Senão · Sed etiam. 

(t sol não só eÀcede na luz a cada uma dns estrel
~as, o a cada um dos planetas , senão n todas e a Lodos 
JncompamYe\mcntc. Vieira, Serm. T. 2. 0 p. 28, co1. t_a 

. O ministro que se não contenta com a graça, c 
alem da graça, qu er outra mercê, não só é indigno da 
tne1·ce, senão lambem ·da graça. ld. ibitl. p. 97. co!. t.a 

E em lulí.m: 

Non solum fortuna ereea est, sed eos etiam ell:icit 
~<ecos, quos cott. plexa est. Cic-. de A mie. 15.- Não só a 
tfortuna é cega, senão tambem faz cegos aqnellcs a quem 
a vorece. · 

Asst!I co111o Quemadmodum. Assim Sic. 

, Assim como a propria sombt•a foge de quem corre 
apos. ellà, e ,·áe ap6s de quem della foge, a.ssim a Ycr
dadeu·a g1oria desta vida foge de quem a busra, c busca 



208 GENIO 

.a quem lhe foge, Heitor Pinto, In1ag. P. L n Dial. f. o 
C. G.0 p. 28 e scg. 

Assim aomo no ccho, quando se bate en.tre montes, 
o tom é em uma parte e em outra a pancada: assim nas 
adulações do lisongeiro o Iom é em \'ossos louvores, 
mas a pançada em seos interesses, Id. ibid. P, 2.a Dia!. 3.Q 
c. 6. 0 p. 422, col. ~.a 

I • 

E em l:!Lim ~ 

Ut, quenwdmodurn gobernn~ores optími lÍrn tcmpes..., 
talis, sic illi forlunre impetum superare non possent. 
Cic. au. Quint, Fr. L. 1. Ep. 1.- Assim como_ os mo
lhores piloLos não podem vencer a força da tempesLacl0, 
assim elles não poderiam 'enccr o ímpeto ela .fortuna. 

QuANTO Qua.ntum. Tanto 

Assim havia ue ser, para êj' qumuto em uma . p:-~rtc 
se faltou á jusliç.a tanto se excedesse na outra . Vieira, 
Cartas, T. 3.° Carl. 28, p. 171 e i3Cg. 

Quanto estas honras eram maiores, tanto mnis vio
Jcn tndo se ser1tia o Arcebispo em· Roma. Sou;;.:u, Vida do 
Are. T. f ,0 L. 2.° C. 26 , p. ' 319 .. 

E era latim ; 

Quantwn me díli g i ~ , tantum f<lC. ut Yalens , Cio . 
L. 16, Ep. 7.- Quanto mais me quizeresp lanlo rnuis 
farás por ler saudc. 

.I 
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Art. 4. 0 

Post, c ou tracção de posito 
hoc, posto islo, estabelecida 
esl.a coisa. 

Qual é mais ant.igo no muncio o conselho ou o. pa ... 
.Pel? Pois assim como naquclle tempo se faziam os con .. 
selhos sem papel, porque se não poderão fazer agora? 
Vieira, Scrm. T. 2. 0 p. 2:-!0, col. 1.* · - . 

OnA, contracção de agora. Hâc h;;r~t, 'n esta hora .. 

Quem me dcsendivida a mim mais dos japões que 
dos pavarás? as tormentas de seos mares? os cossairos 
<la sua costa? as armadas imigas? as perseguições dos 
Lyrannos? os frios do clima? a carestia da terra? a ex
~ranheza da gente? a falLa de favor? QS perigos final
mente e temores de perder a vida? Om ninguem me 
cance mais sobre ella. Luc. Vid. de Xav. T. 2. 0 L. 6.0 

C. 9 .. JL 3G1. 
D'esla gente refresco algum tomámos. 
I~ do rio fresca agua ; mas com tudo 
Nenhum signal aqui da India achámos 
No povo, com nós outros quasi mudo: 
Ora Yê, Rei, quammanha terra andámos 
Sem sahir nunca l.l'esle povo rudo, 
Sem vermos nunca noYa,. nem signi:ll · 
Da desejada parte oriental. 

Cam. tus. C. 5. 0 E. 69. 
VOJ.,. li. H 
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Magis, cujo radical é mag, 
designativo de augmento e 
grandeza. 

Querem honrar as virtudes dos sanclos com vícios, 
eomo touros, e comedias e festins descompostos, e im
moderações no comer e cantares profanos. Semelhante 
zelo é fogo que prende em maleria mui grossa e verde ; 
por isso dá chamma tam escura e turbada. 

Mais. Não é zelo verdadeiro, o que pertende refor
mar os outros, sem começar por si a reforma ... 

Mais. Não é zelo discreto o que começa primeiro 
pelos extranbos do que pelos domesticos em quem tem 
poder, e de que.m deve ter mais cuidado. Man. llern. 
Luz e C~Jor, P. t.a Doctr. t.a: p. 63. 

Art .. Õ.0 

Magis. 

A idéa de contrariedade que se dá na conjuncção 
mas provém da da adjuncção de alguma que se oppõe, 
ou está em contradicção com a proposição enunciada. 

SEn, obsol. Sed, mas, porém. 

Os imijgos amar, os maldizentes si non remaldizer, 
sed mays beenzer. lnedit. d'Alcob. T. 1. 0 p. 2õ9. 
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SI!NÃO. Nisi, excepto. 

Nisi é a mesma palavra que senão, invertidas as 
syllabas .. 

É muito grande (a cidade de Caleeut.) e espalhada 
e toda de casas palhaças: senão as casas dos ídolos, 
mesquitas e casas d"elrei. Fefn. Lopes Cast. Hist. da 
lnd. L. 1.° C. 13, in fine. 

Andava o mar tam alevantado, que soçobr~Hl o es
quife, e lodos se salvaram, senão elle. Bar. Dec. 2.a 
L. 8.° C. 6. 0 p. 313. 

. A toda parte posS:o já ir segura de tudo, senão só 
de meo cuidado. Bern. Rib. Saud. L. L o C. 2. 0 p. 13. 

Para tudo ha remedio, senã.o para a morte. Pro
verb. 

Tudo é nada, senão trigo e cevada. Proverb. 

E em latim: 

Hoc senlio nisi in bonis amicitiam esse non pos~e. 
Cic.- Julgo não poder existir amizade, senão entre pes

·soas de hem. 

NEGA, Nego, obsol. Nisi, senão, excepto. 

Meo pae er tem bem de seo, 
E não tem filho nega eu. 

Gil Vic. Obr. T. t.o p. 136. 
Eu nunca matei, nem furtei 

. Nega uvas a1gum'ora. 
Id. ibid. p. 264. 

Estas cachopas não veem 
A feira nego a folgar. 

ld. ibid. p. 177. 
·* 
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NANJA. Nisi. 

Nanja proceda de nisi, assim como nega, e senã.o; 
-mas é provaYel que de nis1; venha illlmcdialamenle 
nega, ou nejct, depois nanja, e depois senão. 

Na11ja é o mesmo que naja, mudado o e em a nasa-
lado. 

Nanja em quanto eu LiYer o olho aberto. Paira , 
lnfermid. da ting. p. 139. 

Acha-se tambcm jnncla ao pronome pessoal eu, e 
então toma as fórmas na11jeu, nemjen. 

Ai r. Que muchns· aguas 
Tcneis de passar. 

Apar. Nemjett, cantá em tco · poder. 
Gil. Vic. Ohr. T. 3. o p. 1.3. 

E.MQUE, obsoL Etiaans·i, aiild aque, posloquc. 

Emq~w cn seja lanaclora, 
Bem Yos hei de responder. 

Gil Vi c. Obr. T. 1. o p. 256. 
Emqtte prccasse algum'ora, 
Venha a piedosa algaua. 

ld. ibiJ. p. 259. 
E jura, emq~te veja bommçoso 
O Yiolenlo ma1· e soccgudo_, 
Não entre ncllc mais. 

Cam. Soucl. 80. 

E em lalim: 

Etimnsi est in genere tolerobile, ccríe non est in 
oplimo. Cic. De OpLim. Gen. Or. 2.- Posloque está 
no gcncro toleraYr.l, r.erlo não cslá no opLimo. -
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COàlOQUEUQUE. Quamv1:s, ainclaque, postoquc. 

Alli .lhe pugcrõ nome o Uom Velho Lidador, 6on~o
querqu-c ja anLc se chamasso :nia gram tepo Lidado!'. 
Nobiliar. do Conde D. Pedro, p. 122. 

E em lalim: 

Rcs lJello ge»scrat. qaanwis Reipublicm ca·lamilo
sas, atlarncn magnas. Cic. 2 Phil. !i Li.- Tinha practi
cado na gncrra coi:;as, ainJaque prejuuiciaes á republi
cu, toda Yia granJcs. 

Verà, porém. mas, posloque. 

Sanclo Agostinho, no quinto da Cidade de Deos, 
conta de TorcaLo, que .matou seo filho. pero vencesse 
pcllejando contra seo ·mandado. Azurar. Chron. do Des
cobr. e Conq. ele Guiné, C. 28, p. 1li8. 

Assentou com alguns capitães em segredo de man
dar dois ou lres dos christãos captiros dos que fugiram 
da gclua, que fossem de noite em um batel encravar 
esta arlilheria, nas coslas -d_os quaes iriam outros bateis 
Pera pôrem entretanto fogo ás galés que esla\:am no es
taleiro . Peró nenhuma cousa destas honre effeito. Dar. 
Doc. 3.a L. 1.° C. 4. 0 p. &.2. 

Peró lodo esle e.eo pensamento lhe fundiu pouco. 
lu. ibid ; C. 7. 0 p. 71. 

Se alguns barcos querem ir per debaixo da ponte, 
hem o podem fazer ... peró ha de ser indo desemmas
tl'eados. lei. ibid . L. 2.° C. 7. 0 p. 203. 

Peró nem a cavallaria, nem a nobrczll, nem o seo 
?apilão larn nomeado ... os P'Jde livrar da morte. ld . 
lbid. L. a ~ o c. 2.0 p. 2:->7. 
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E em latim: 

Hornerum Colophonii civem esse dicunt suum, Chií 
suum ~endicant, Salaminii nrpeLunt, Smyrmaei verà suum 
esse confirmant. Cic. pro Arch. 8. -Os habitantes de 
Colophooia dizem ser Homero seo concidadão, os de 
Chio asseveram pertencer-lhes, os de Salamina o roque- _ 
rem; porém os de Smyrna· provam que é seo. 

QuandÓ peró designa aindaque, postoque, acha-se 
mais geralmente unido á conjuncçâo que; v. gr. 

Todos seos exercícios sarn ordenados a este aclo de 
1 
guerra; e peró que sejam homens que se prezam della e 
cavalle·iros de sua pesso:t ... o mais da vida geralmente 
gastam em delicias e vícios. Bar. Dec. 3.a L. 2.° C. õ.~ 
p. t 72. 

E peró que lodos geralmente Leem duas ou tres 
mulheres, uma só, que é a primeira, teem por legitima 
na estimação. Jd. ibid. C. 7. 0 p. 199. 

Desejando em pessoa participar da sapiencia delle, 
peró que idolatra fosse. ld . ibid. L. ã_o C. 2. 0 p. 37L 

Metal algum não se acha naquellas ilhas, peró que 
algnns querem dizer que hn ouro. ld. ibid . C. t:i .0 

p. 57~. 

PKROL, obsol. Verô. 

Eu trago na phanlasia 
De casar com :.Madanela, 
Mas nâo sei se querrá ella; 
Perol eu , bofé, queria . 

Gil Vic. Obr. T. 2.0 p. ii25. 
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Enimvero, porém, certamente. 

Diziam a mi lá delles 
Que quem casa por amores 
Não vos é nega dolores ; 
Emperol, que sabem elles? 
Deos faz dos baixos maiores. 

Gil .Vic. Obr. T. Lo p. U8. 

ÁlNDAQUR. . .Etsi, 
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Converter uma subslancia em outra, aindaque seja 
um grão de ouro em um grão de area, ·nem todos os 
Reis da mundo junctos o podem fazer. Vieira, Serm. 
1'. 2. 0 p. 21, col. 2.a. 

A despensação que se concede a um, porque a pede, 
~ão se póde negar a outro aindaque a não peça. Id . 
tb'd O I 6) a. I • p. 1 6, CO .... 

E em latim: 

Etsi iu ipsum nonnullis videalur secus. Cio. Fa
nJil. 6. 4.- Aindaque isto mesmo par·eça contrario a 
algun~. 

sl!, ou si. 

Art. 6.0 

C ondicionaes. 

Si, sendoque, supposloque, atten
didoque. 

Q~1e approveila uma figueira eslar carregada de 



Zlli GENIO 

execllcnlcs figos, se ella eslá em uma rncba entre tam 
fragosns penhas, que ninguem lhe pode chegar? Heitor 
Pinto, Imag. P. t.a Dial. a.o C. 7. 0 p. 10'1, col. 2.a 

E em latim: 

Si ad naluram vives nunquam eris pauper, si ad 
opinioncm 11llllquam eris diYes. Scn. Epist. 16. ·-Se 
\'iveres conforme a natureza nunca serás pobre, se con· 
forme a opinião nunca serás rico. 

Si non. 

A vanle mais passar o não dciJiaram 
Querendo, se não torna, alli malai-o. 

Cam. Lus. C .. Ü. 0 E. 36. 

E em latim~ 

13 magnus est Orator, si non maximus. Cic. De 
Orat. C. 28.- Este é grande orador, se não gmudis ... 
8imo. 

· StG.us, obso). Si casú, ou si quâ, s"e acaso. 

S·icaes não foi murto, e pode bem set , 
Gil Vic. T. f .o p. iH9. 
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Art. 7:0 

Cat~saes. 

CA, ou qua (1), obsol. Quctre, porque. 

Non queirades temer ant n fa ce delRey de Babilo
nia, ca cu com vosco som. lncdit. d'Aicob. T. 3. 0 

p. 109. 
E ell es non quizcrom crccr Jeremias, mas disse

ram-lhe que mentia > ca lhe nom mandara Deus dezer 
aquelo. lb i. · · 

E o·solcrrarom ·a par dos muimentos dos Reys, nem
brando-se dos bens que dele rreceberom, ca ele pela 
sua m·a çom afugenl::na as serpentes prçoenlas. lbid. 

~p. 11 o. 
Consclhou a c!Rey q nom perdesse D. Diogo Lopes 

de llizcaya, cc~ lhe era· muyto compridouro para seus 
men·esteres. Nohiliar. do Conde D. Pedro, 1) · 50. 

E em latim: 

Qttare cl!m bel! um necessarium sit; ut negligi non 
possit, etc. Cic. pro L. Man. - Pelo que sendo a guer
ra tam necessaria coisa que se não póde tractar com des
cuido , etc . 

Qun. Qtúa, porque. 

A oifensa inleuli.H:c com forç.as egu~cs; a ,·ingan-

(i) Duttrlc Nunes, Ortl). J.l· 323) manda elóc!'ever qua .ern 
\•ez. de ca., no que faz comprebender a origem d'e~l a coujunq:ão·ç 
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ça com muito superiores i porque não se ha de ir a sa
tisfazer um aggravo com risco de nôva injur.in. Mor
mente que em nada tem a fortuna maior imperio , que 
nas coisas de guerra. J. Freire, Castr. L. 2. 0 n.o 181. 

Para curar as lagrymns da sem-razão, que reme
dio lhe havemos ele dar, q2te ellas não teem causa? 
Vieira, Serm. T. 6. 0 p. 20o, co!. 2.a 

E em latim: 

Quia natura rnulari non polest. Cic. I. De Am. 
C. 9.- Porque não póde mudar-se il natureza. 

PoRQUE. Lnl. barb. per quod, ou pe1' quro. 

Perguntado un1 grande ph i.losopho qual · era a me
lhor ·terra do mundo , respondeu que a mais deserta i 
porque tinha os homens mais longe. Vieira, Serm. T. 2. 0 

p 3L7, col. 1.a , 
No argumentar tinha particular graça ... porque 

to.::nva exce llenlemente o ponto da diHiculdade. Souza, 
Vid . do Are. T. ·1.o L. L o C. tl. 0 p. 34. 

Sabia que todas estas bizarrias armavarú sobre falso; 
po·rq·ue os nao estimu\aya p serviço do Cesar. J. Freire, 
Caslr. L. 2. 0 n.o !9. 

Pois. Post, formado e contrahido de po
sito hoc . 

Es~e foi o desastrado fim datiuelle conselho, mere
cedor de tal fim, pois tiilba elegido laes meios. Vieira , 
Serm . T. 2. 0 p. 237, col. 2.a 

Este povo, que é meo, por qu~n~ derramo 
As lagrymas, que em vão cahidas vejo, 
Que assás de mal lhe quero, pois que o amo 
Sendo t.u tanto contra meo dezejo. 

Cam . Lus. C. ~ . 0 E. ~0 . , 
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Proveniente de composiÇão, sendo 
latina-s as palavras componentes. 

O Sec.relario escrevia as carta~ para os ausentes, 
e o Historiador escrevia -as memorias para os futuros. 
Por isso geralmente nas Historias sagradas achamos Li
Vros e Epístolas. Vieira, Serm. T. 2. 0 p. 23f, co!. La 

Por isso, c não por falla de natura. 
Cam. Lus. C. õ.• E. 98 . 

Art. 8. 0 

Conclusivas. 

LoGo . In loco. 

Os peixes não batem moeda no fundo do mar , nem 
leem contractos com os homens, do11de lhe poss:1 Yir 
dinheiro: logo a moeda que este peixe tinha engolido , 
era de algum navio que fizera naufragio naquelles ma-
res. Vieira, Scrm . 'f. 2.0 p. 3<1-3, co!. 1.a . 

O gloLão aconselha banquetes, o bellieoso desafios , 
0 usureiro rapinas; porque is.,o fariam elles na la\ oc
cusiào, como já em outras leem feito. Logo aconselham 
bem. Man. Bel'll. Nov. Flor. T. 2. 0 p. 33t. · 

EnGo, ohsol. Ergo, logo, pois, portanto. 

Aos príncipes compre derreger e encamynhar· seu 
P?boo em ordenaua e devida fym, · e esto faz a pruden.:. 
CJa, -e1·go se1i1 prudencia nom poderam reger, e per eonsse
~uynte, nom poderam seer pryncipes. Leal Conselh. 
C. IH, p. 182, Euic. de Lisboa. 
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Pelejemos ergo nos assy como cllcs pelejaram: Vida 
Monasl. L. 1.° C. H, p. 1::!5. 

Amay ergo a cella e essa tende por castello. Ibid. 
L. 2.° C. 12, p. ' 391. 

l:n. 

l'on ONDE. 

E iremos patorneanclo 
E. er lambem aguardando 
Pulus moças do logar. 

Gil Vic. Obr. T. 1. 0 p. 167 . 
E voto que nas torn emos 
E e·r depois tornarcmo3 
Com as cachopas d'aldea. 

ld. ibid. p. f 72. 
Que lhe dizias Lu er então? 

Id. ibitl. p. 2ü I. 

Pro·inde, de pro e inde. 

Nadn se pode fazer a si mesmo ... sendo noLor~o 
que cgualmentc 6 ncce~sano não ser a coisa que se ha 
de fuzm· anles qne se faça, c ser a que n. ha de fazer, 
pera que a faça. Por onde se alguma a si mesma se fi
zera junctamenle fora o nã0 fora. tuc. Vid. de Xav. 
'I' 3 o L 8 • C 9 o ·í'l l ' 9 . - . . . . . p. -"Ü • 

E em latim: 

Proincle fac, magnum animnm habeas. Cic. L. l ~' 
Fam. Ep. 6.- Pelo que fará~ por ter um animo csf9r"' 
çado. 
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Pon T,INTO. . ProYeniente de composição. 

Pm· tanto, 6 Rei, de quem com puro medo 
O corrente 1\lu\ucha se congela, 
Rompe toda a tardança, acude cedo 
A miseranda genle de Castella. 

Cam. Lus. C. 3. o E. 105. 

Post, conlracção. de posito !toe. 
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. Receberam pois hos romanos . nos latinos por s.o-
tlos. A ncl. de Hes. Hist. de Evor. C. ~.o 

Acabemos, pois, de despertar deste mortal lelhargo. 
J. Freire, Cas!r. L. 2." n. 0 7. 

Vós estaes admirando e pasmando ele que entre os 
l;omens haja tal injustiça e maldade! Pois· isso mesmo 
C ' f · , .. · S '1' 9 ° 31>8 I 1 a o que vos azc1s. Ielr. erm. . ... p. - , co . . 

EM FIM, .. taL harh. In fine, i. e. tandem. 

. Sendo (llelisario) ·por seos grandes successos sus
Peito ao Imperador qne temia que se lhe levantasse com 
o impcrio, foi delle privado dos olhos e despojado de 
toda süa riqueza. Emfim, Yciu a tam triste estado que 
fe_z uma poci-lga juncto de um caminho, onde eslava pe
d,ndo esmo1a aos _ que passa-vam. Heitor Pinto, lmag. 
P. t_a Dial. 4.° C. 5. 0 p. i39. 

Ern(im, não houve forte capitão 
Que não fosse lambem .douto e scienle. 

Cam. Lus. C. 5. 0 E. 97. 
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Circumstanciaes. 

CoMO. Cum, ou quum. 

Todo o rei, como herda o reino, em IouYor de 
Deos logo começa um templo. Bar. Dec. 3.a IJ. 2. 0 

c. 0. 0 p. 165. . 
Como um homem naquellas partes tem um par de 

palmeiras, ha que tem todo o necessario. ld. ibid. L. 3.Q 
c. 7.0 p. 3t1. 

Como se sobe com trabalho o aspero daquella su
bida, fica uma lsrt'a chan. Id. ibid L. 5.° C. 6. 0 

p. õ87. 
Como isto dice o Padre poderoso, 
A cabeca incl inando, consentiu 
No que· dJCe Mavorte valeroso. 

Cam. Lus . C. 1. o E. ~·1. 

E em latim : 

Dies nondum decem intercesserant, ctl.m ille neca
tur. Cic . - Ainda não eram passados dez dias quando 
elle foi morto. 

DEPOISQUE. Postquam. 

· E des y depoisque foi morto seu padre, addusse-o 
nostro Senhor a aquesta terra, em que vós agora plora
des. lnedit. d' Alcob. T. L o p. fi. O. 

'j 
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O latim correspiDndent.e é como segue: 
Et indo, postquam morluus LSt patcr ej us, l.ranstu

lit illum in t.erram islam, in qua nunc vos hahilalis. 
Act. Aposl. C. 7. 0 v. ~o' 

' TANTOQUE. Pro·venicnle de composição. 

Tantoque foi cortada esla nrrore,. as aYes voaram, 
e os outi'os animaes fugiram. Viei,r. Serm. T. 2. 0 p. 337, 
co!. I . a . 

EISQUE. Ecce. 

Descendo a Ja,·ar o::. óc;; do pó do cami"nho nas 
margens de um r.io: e%sque o mveste nm grande peix..e 
con1 a bocca aberta, Vieira , Serm . T. 2. 0 p. 318, 
co]. t.a 

AQuE, obsol. Ecce. 

E aq~te Yem huã.filha delRey Faraó, que a''ia nome 
Terimilh, pera se laYar em aquel rryo. Inedit. d'Alcob. 
T. 2. 0 p. 89. · 

E hyndo nsy ambos, aque vem huil carro de fogo 
com cava !los de fogo. lbid. T. 3. o p. 4 7. 

Art. i0. 0 

Subjunctivas. 

Do determinativo relativo latino qui. 

Que, elemento conjunctívo de mnitas phrases 1 não 
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é mais que o determinativo I'elativo ql~e, com ellipse tle 
verbo, ou de nome subentendido, como se IJÓde ver nos 
.seguintes exemplos: 

<<De maneira que vejo dois prelados da ordem do 
meo glorioso padres. Domingof:' ... convertidos hoje em 
Platões e Tullios formando l'epublicas gentilicas. >; Souza, 
Vida do Are. T. t.·o L. f .° C. 23, p. 1U. 

Que se construe: Succede isto de maneira que Yem 
a ser : ,·ejo doi!i prelados etc. 

<c A vista deste famoso espectaculo de valor c de 
pieuaue, não ha duvida que venceu o filho ao píH'. >> 

Vicir~, Serm. T. 2. o p. 32. 
Não ha duvida quanto a isto qtte é: venceu o ftlho 

ao pae. r, 

<< Ê consequencia '' " ;!'; - ~ que com o sol que se põe 
se escureçam uns logare::,, ·e com o q.ue nasce se allu
_miern outros.» Id_. ibid. p. 119, co!. 2.a 

É consequencia natural islo que vem a ser; com 
o sol que se põe, Ctc. · 

<<o· numero fa;?: multidão, O ' ':Jlor e O eXei'CÍCÍO faz 
cxereilo. Assim q~te, posloque sejam ~anlos mil; n;io ha
,·cmos de estimar os n·ossos soldados porquanlos, senão 
por quaes sam.» ld. ibitl. T. 7. 0 p. 47G e seg. 

Assim se segue isto que ' 'em a ser: postoque sej(lm 
tantos mil, não havemos de estimar etc . 

. «Eu em verdade, senhora, que não trocaria o ser . 
triste duas horas pot· qnanlo~ pmze1·cs ha na \'id<l'. >> 

Jorge Fcrr. Eufr. 2.a 5.a p. 116. 
Eu em verdade, senhora., vos affirmo. isto que é: 

não trocaria o ser triste ele. 

Como, porém, se faz sempre s11pprcssão dos refe
ridos nomes e verbos, · dcsnpparccc Lu do o que esta ·pa
la na tem ele relali v o, e so fica ilpparccendo o que lem 
de suhjunct.ivo. 



TITULO IV . 

.DA lNTER.JEfÇÃO. 

CAPTTC1.0 lll':ICO. 

As inlcr.ieições que constam de símplices grilo~ 
naturaes, indicatiYos de dor, ou de -alegria , não podem 
contribuir para charactcrisar o ge·nio de nenhuma litl
gua, porque pertencem geralmente a todas . - Ha, po ... 
l'ém, certas interjeições que cumpre cxceptuai'; porque, 
sendo puramente arbitrarias e Yariando de lingua para 
língua, estao, seguramente, no caso de nos dar a co
nhecer o que 6 proprio e peculiar de cada uma. 

·As que temos d 'esta espccie, e formam o objeclo 
<lo presente capitulo , eslarium, por certo, mui longe de 
se parecer com · as latinas., se não fossem as mesmas 
.que o.; romanos nos deb.aram. - Veremos, todl).via, 
comprovada esta proccdencia não só n.as fórmas male
riaes que ficaram consarvando, senão nas proprias fór .. 
mas das idéas que represc·ntam. 
. É, pois, o qtte 'n esta. pari~ Yamos offerecnr como . 

<hstinctivo . particular da lingua; sendo, aliàs, o que se 
observa áté nas formulas de jura .. r de que nos servimos ; 
~s. quacs não <.luvidâmos reputar uma es~ec-ie de int.er
jetções; tacs como por exemplo : ~ assim eu srja feliz ; 

VOJ •. 11. 15 
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assim en viva; assim Deus me njuc.le, etc. que sam as 
'j)roprias latinas: ità sim feli.'lJ; ztà p1:vqm'; üà mih1: ve-
lem De os propícios. · ' 

Arligo unico . 

De quem exclama exprimindo Lat. O', interjeição de quem 
desejo: o· deseja; o mesmo q·ue utt.nam . 

O' wilosos ;lquelles que potlm·am 
Entre as agudas lan ças africanas 
·Morrer ... 

Cam. Lus. C. 6. 0 E. 83 . 
O' não me fuja s., <)Ssim nunca o breve 
Tempo fuja ua lua formosura. 

ld. ibid . C. 9. o E. 71). 
Todos os que desejam, se o nlfecto ron1pen o sil en~ 

cio,. e do coração passou á bocca, o qne PI'OJHt_nciam 
naturalmente é 6. Vieira, · Serm. T. &_o p. í->6, co!. 1.3 

De quem exprime admiração: · . Hui I 
Hu1! 

' . ' Hui I e, que gaio é ora este 
De ribeira. 

"Gil Vic. Obr. T. 1.0 p. 2o6 . 
Hui I Tambem lá chegam esses desmanchos I D. 

Franc. Man. Apol. Dia I. . p. 17. 

E em latim: 

Hui tam cito? 
Ter. And. 3 .. f . v. J 6. 

H ui bam ·de pressa? 

.,_ 
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De quem se admira e applau- Composl.a das duas Hui, vah; 
de: HunA! ant. das quaes a primeira é de 

quem se admira,_ a segunda 
de quem folga, o.u exulta .. 

Que famosa caravela f 
Quem fosse o capitão della I 

Ca1·avela de Coruche 
Vae por nabos a Pombeiro. 
Quem fosse o capitão della 1 
Hultá 1 huhá 1 ltultá I ltuhá I 

Gil Vic. Obr. T. 2. 0 p. 30ã . 

Em castelhano antigo apparcce esta mesma inter
jeição com uma fórma mais approximada á das duas lati
nas, porque a vemos escripta Huiha i 

IIuF.i, interjeição alterada da 
antecedente. 

Senhor Juiz, hufál eu por bailar 
Mereço o asno de meo pae, 
Hufá I e vós m'o julgae. 

Gil Vic. Obr. T. 3. 0 p. t 83 . 

De animar e exhortar: Sus! Sus , adv. para cima. 

Vendo Jorge d' Ãlbuquerque este alv~roço ser a ver
dadeira conj uncção que os negocias da· guerra querem , 
Por a não perder, dice contra os capitães: Pois que 
nos Deos chama, sus, senhores, a elles. Bar. Dec .. a.a 
L. 5.° C. 2. 0 p. 528. 

Ora sus, irmãos e senhores meos, nâo vos entris
teç&es, porque vos affirmo que Deos nosso Senhor é 
('.LJmnosco .. Fern. Mend. Peregr. T. 3.° C. 203, p. 20~ . 
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Para excitar c esrorçar: Eu. Age e Ag1:te, imperaliro d, 
Ago, 1·s. 

O qtie YetiiJo. Antonio de Faria, bradou logo dizen
uo: eia, senhores e irmãos meos, a clle~, a ellcs. Fern. 
1\iend. J>eTegr. T. L" c. o9, p. 23. 

E em latim: 

... Quidquid habe~, age, 
Dcpone tutis auribus. 

llor. L. 1.0 Od. 27. 
J~ia, tudo ·ô que tens deposita em meos fieis omidos: 

Para ter mão, não prosc
guir: n. 

Sta, impera't. de sto, as, pá
ra l detem-te l 

1\leLle mão á espada, aYança-se ao tntm1go, começa 
a cor·lar orelh-as, diz-lhe o Scn1hor: Ta, Pedro, embai
nhae a espada. ·Vieir. Sern1. T. '15, p. 7 ; co!. l.a 

Antonio de J?uria dundo a isto um grande grito, a 
modo de espanto, dice tá, tá, tá, não quero suber mais. 
Fern. Menti. Peregr. T. 1.° C. 40, p. H_7. 

De chamar: Hou, llu, llou 
LÁ. 

Eho, interj. ud se vocnntis. 
Inlerdum eliam cx.ercitaliva 
partícula est, qua altenLio
ncm nobis paramus ejus, cum 
quo loquimur . . Calep. Sept. 
Ling. 

Diab. A barca, á bare-a, ltou lá, 
Que temos gentil maré . 
. . . . . . . . . . . . .. . . . . . 
A barca, á barca, hu! 
Asinhn, que se quer ir. 

. Gil Vic. Obr. T. t.o p. 215. 
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Driz. llolt da barca, holt lá. 
Diah. Quem me chama? 

Gil Vic. Obr. T. f.o p. 231. 

E em latim: 

Propcro aLI filiam : eho mecum Crito . 
Ter. Anel. õ. ~. v. t9. 
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Vou correndo á filha: hou lá, Cri lo, vem com~ 
.llligo. 

De advcrlir: Hou L.í:. Elwdttm, intcrjcclio altentio
nem et animadverLionem pos
centis. Calep. Scpt. Ling. 

Frad. Saio com meia espada. 
Hou lá, guardao as queixadas. 

Gil Vic. Obr. T. Lo p. 230. 
Diab. Entra c põe aqui o pé. 
J>arvo. Hou lá, não tombe o zambuco. 

ld. ibid. p. 22L 

De qnem exulla c promove 
zombaria: liw. 

lo. interjcclio gaudenlis. Vos
sii Gramm. p. 167. 

Furta cebolas, hio, lâo, 
Excommungado nas cgrcjus, 
Burrela. cornudo sejas. 

Ratinho da Giestcira, 
O demo que L.c pariu. 

Hio, !tio, lanço-te uma pulha 
De pica naquella. 
Hio, hio .. ...... . 

Gil. Vic. Obr. T. 1. 0 p. 'U4 e seg. 
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De quem sente máo ·cbeiro 
e repelle com asco : Fó. 

Phy, cuja pronuncia é P!eu. 
Vossio define: interjectio fas
tidientis. 

Esta interjeição é v'Uigar no Minho e em Tréls os 
Montes, e vulgaríssima nas ilhas dos Açores;- inas 
empregam-na geralmente como exeonjuro: v. gr. F6, 
Diabo! 

De quem repelle, ou lança 
de si : APAGE! 

APRE, ~orrupção de Apage. 

Apage I Arreda, fóra d'.aqui. 

Ap·re, besta do ruim 
lJxtix I o atafal vae por fóra 
E a cilha no embigo. · 

Apre cá ieramá t 
Que te v as· todo torcendo. 

Gil Vic. Obr. T. 3. 0 p. 'tl/í.. 

IPIIA! O mesmo que Ap.re, 
com in versão de . lettras e 
troca do e em i. 

É vulgar e não careca de .exemplo: . 

De quem se agasta: Mio! Malurnl 
Malum est stomacl1at1Lis ;. 

inlegrê fueril: rnalum ei ~ vet 
iis sit. Vossii Gra~nm. p. 1'67. 

Nada tam vulgar como dizermos: Máo ! Não brin-
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que co_mmigo.- Máo I Não gosto d'isso; uão me faça 
zangar, etc. 

E em latim: 

... Quas malt'tm ambages mihi 
Narrare occipit? 

Ter. Heaut. 2. '3. v. 77. 
Que diabo de trat}alhadas . me começa este ·a contar 1 

pe quem repelle uma falsa 
trnputação: APPELLO Eu I 

Do verbo Appello as, citar 
para juizo. 

Esta interjeição é uma das mais po~ulures nas ilhas 
dos Açores; e usa-se dizendo simplesmente: Appello eu I 
ou d'est'outro n odo: Ha i I Senhor, appello eu! -

De quem exconjura : v AE-TE 

.\ REQUE! 

Vade retrà, ou Vade retrà, 
Satana I 

É Lambem interjeição vulgar nas ilhas dos Açores. 

De quem exconjura alguem 
para que se afaste: ARREDA! 

AnnH! Contraccão Je Arre
·da, imperativo ·do verbo ar
redar, cuja origem é à t·ett·à. 

Lal. barb. à retro. 
Póde lambem ser Q impe

rat. do verbo portuguez ar
reda1·, que tem a mesma ori
gem latina à retrà. 

Arre, Blulo namorado 
Que custaste no mercado 
Sete mil c novecentos 

A?~re, arre, ar·re embora 
Que já as tnnles sam d'amigo-: 

Gil Vic. Obr . T. 3. 0 p: 2H . -

o ' 
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lnnA! Corrupção de Arrc; 
JlOr iqvcrsão de syllai.Jas. 

Diabo. Queres eu)barcar pastor '! 
Pastor .. Praz. Diab , Entra neste l.Jalel. 
Pastor. In:a! Pulha é isso, salranor: 

S'eu não fora pulhador · 
J'clla passava o burel. 

Gil Vic. Obr. T. t ,o p. 2GO. 

De quem afijrma: DoF.é, ant. Bôna fide, em boa fé. 

Tirano. Maplepha Deos vossa mercê. 
Velho. !Jofé, rós renhacs ernb'ora. 

A h sancta Ma1 ia senhora, 
Como Jogo Deos provê f 

. Gil Yic. Obr. T. 3. 0 p: 77. 

:JJoF'Ã , contrac~~o de Dofé. · 

Eu lhe trazia das bouas 
Sempre o capc1lo altestado 
De figos, de · carne c pfto. 
Bofâ o a.sno 'me darão 
l)orque o lenho bem ganhado. 

Gil Vic. Obr. T. 3. 0 p. 18L 

De quem contraria, ou mos- Hâc fwm , 
tra duvidur: ÁGORA! 

Ama . A lembrava-vos eu lá? 
~Jar . E como? Ama. A'gora, aramá t 

Lá ha índias mui formosas · . ' 
L~ fariuis vós ai~5 YO S::i ;lS ; 
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E a Lrislc de mi · cá 
Encerrada nesta casa 
Sem consentir que Yisinha 
Entr.1ss~ por uma brasa 
Por honQslidade minha. 

Gil Vic. Obr. T. 3. 0 p. [L 
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. Esta interjeição é ainda Ynlgar em nossas provin-
?'as do norte; parlicularmenle na cidade do Porto, onde 
a mais pequena duvida, dizem logo com uma entoação 
particular : A' gora I 

' 

l>e quem se enrada e pra- lllalà hora, em . má hora. 
gucja: MAocHA! ant. e alte-
rada de máhora. 

Fui-me, rnaoclta, jcilar 
A dormir .,mal-avesinho 
A beirinha do· caminho. 

'Gil Vi c. Obt·. T. 2. o p. 31. 

1\hocu.\s, é a mesma inter
jeição no plural. 

Hai, rnaochas, todo vós csta~s cortado. Jorge Fci'r. 
Ulys ~_ 3. 6. p. 220. · · 

ÁIIABIÁ, En.\MÁ, JEnurÂ, in
t~J·j. anti,.as corrompidas de · 
hora má.0 

A·ramá! como tn falas 
Tam senhor desta alma minha 

, , Gil Vi c. Obr. T. t .. o p: 271. 
Casae, eararná, com siso 
E úae ao demo a alfeicão. 

ld. T. 2.0 p: 530. 
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Falae, eramá, a bem do feito . 
Requerei vosso direito, 
Pois vos já pozestes nisto, 
E fareis vosso proveito. 

Gil Vi c. Ohr. T. 3. o p. 186. 
Como estou hoje mofi.no, 
E sem dita, ieramá I 

ld. T. 1. 0 p. 268. 
Oh l\'ladanela, ieramá, 
Se me cahiras em sorte I 

ld. T. 2.0 p: t,.38. 

MutrtRuuü, interj. ant. c:;on
lrahida de muito em hora má. 

Calae-vos muitieramá, 
Até que meo irmão se vá. 

Gil Vic. Ohr. T. 3,ó p. 33. 

De que:n perguola e moslra Hem. 
não perceber: HEM? HAM! 

Sam entre 'nós tam vulgares cst.as interjeições que 
não carecem de exemplos.- Advertiremos, porém, que 
os homens cultos dizem commummeuLc: hem? e os rus
li cos : ham '! 

Em lalim temos: 

Hem, quid dixti? 
. Ter .. And. 3. L v.- f,j.. 
Ch. Syre, Syr. Hem. 

Id. Heaul. 3. 2. v. G. o 

Hem, f(Uid narras? 
ld. Adelph. L 2. v. 21. 

Hem, qnid ais? 
I ld, ibid , V, 31. 
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De contricção e pezar: l\fAL 

l'ECCADO! i. é por mal de 
peccado, ou, como hoje di
zemos, por nossos peccados. 

Provcnien te de composição 
seodo la li nas as palavras 
componentes. 

Mal peccado, por vossos bons feilos julgaes vós os 
al11eios. Jorge Ferr. Ulys. 1. 1. p. 20. 

Bofá, Seu h o r, mal peccado, 
Sempre é morto quem do arado 
l{a de viver. 

(iil Vic. Obr. T. t,o p. 21$2. 

Inez. Laixae-me ouvir e folgar, 
Que não m'hei d'eu_ contentar 
De casar com parvoíce. 
Pôde ser maior riqueza 
Que um homem avisado? 

nlãe.l\fuilas vezes, mal peccado, 
É melhor boa simpreza. 

ld. ·T. 3. 0 p. 142 e seg. 

. Diz Vilerbo que es(a interjeição é de quem nega e 
Junctamente deseja, c produz o seguinte exemplo :
Recebeste algum beneficio de Antonio? Se responde Mal 
Peccado I Nega que o tenha recebido, ao mesmo tempo 
que o desejava receber.- Não é isto cxaclo; por quanto 
a referida interjeição só denota pezar; e mesmo no e:x.em
plo citado não se deprehendc a idéa de negação, senão 
úa -do pezar ou sentimento Gxprcssado por quem re
sponde á interrogacão. O trecho exlrahiuo do Docum. da 
Guarda de f298, é1ue o A. lh'lnscreYe no mesmo lugar, 
comprova o que dizemos. - Eil-o , aqui : 

<<E pcró que aod~uom on pr-eito com a Ygreia per 
desvairados Juizes, '11/al peccado! pela ssa força nunca a 
~ooutatle do passado (o defunclo) ou Ye cabo, nem á. » 

luc. Art. Mal Peccado . 
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De quem exclama exprimin~ O', intcrj. dolenlis. 
do dor: o·. . 

O' ntesquinha sem vcntlll'a 
E minha mãe verdadeira 
Que foi dclla ? 

· Gil Vic. Ohr. T. 2. 0 p·. 3f ó seg . 

E em latim : 

O me pcrdit.um, o_ me affiicturn. Cic. Fam. L i i:. 
ep. 4.- O' perdido de mim! O' angustiado de mim I 

De quem geme. e se dóc: tl.u! Hei, i'nlcrj. dolcnlis, si v c in
gemisccnlis. Calcp . Sepl. 
Ling. 

Ha·i, c como estaria essa Lua alma 
Tam morta. 

Ferr. Castr. Act. 3.0 p. 202. 
Hai, como YCnho cançada I 

Gil Vic. Ob. T. 2.0 p. [2. 

:Pe quem geme e ·se pran
tca : ÜAJ D~ MIM, 

Hei mihi. 

E ele nom avia outra filha senorn esta. E quando 
a ele Yiu, rrompeu suas Yestiduras, c dyssc: ay de 
mim I minha filha, enganaste-me, c hes ·enganada . lnedit. 
d'Alcob. T. 2. 0 _p. 20S. 

E em latim: 

Hei mihi, non possum hoc sine Iacryn1is ~ommc~ 
·morare. Cic. in Fam.- Hai d~ mim , não posso com
memorar isto sem lagryma::;. 
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De commiseração e piedade 
do mal alheio; ou de quem 
last1ma a outrem : Gu.u! 

Esta i nlerj. pa recc ter ori
gem em gum·dae, imper. do 
n~rbo guardar; sendo uma 
cspecie de a-Yiso para evitar 
algnem, "· gr. um aposta
do, ou leproso, e d'aqui a 
idéa de lastima c commise
ração. 

llai daquellcs que leem pouca fazenda, e guai dos 
que a ganham com mao titulo. Bar. Grarn. p. 160. 

Sempre os bons foram com perseguições cxcrcila
dos; e guai dos que Yivem sem ellas. Souza, Vitl. do 
Are. T. 2 o L. 6.° C. 1 I, p. 368. 

Fidalgo! assi seria 
Fidalgo por seo dolor, 
Que sabe a Briria de cor 
E não accerla a AYc Maria . 
Andava e:le namorado 
E por, má horu, dizer ai, 
Dizia-lhe guai, 
E por dizer minha senhora 
Chamava-lhe minha sinoga. 

G·i!. Vic; Ol>r. T. 2. 0 p. ol2. 





D A E L O C U Ç Ã O. 

TITULO UNICO., 

DO GENIO liVHTATIVO, 
ou 

DOS MErOS DE QUE A LINGUA SE SERVE 
PAUA A PERFEITA ELOCUCÃO 

DO DISCURSO. • 

CAPITULO I. 

. ldéas Geraes.- Meios de que a Língua dispõe 
para varia?' os sons e promover a hannom·a. 

TEMos nlé aqui trncl.ado de ludo quanlo es-sencialmente~ 
ch~ra cterisa a língua porlugueza. -In' estigámos sua 
o.ngem e formação; expozemos as causas de todas as 
formas c desinencias que 'n ella se enconlrarn: mostrá
mos que as construcções Je que usa sarn _malerialmeRie 
as mesmas que as da língua do Lacio, e. o que mais é, 
q~e olfereccrn o rnesmo modo de ver e de julgar porque 
liam e julgavam os romanos; provámos, finalmente, 
que todas as propriedades e tendencias que assignalam 
o genio da língua portugneza teem o cunho e o cbara-

. cteristico da latina: - Não julgaríamos, porém, completa 
e la obra , se lhe não junctassemos o bosquejo que vae 
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seguir-se e em que rapidamente nos pr()pomos moslrnr 
as · propriedades que constituem o gem:o 1'mitativo da 
língua, C· nos põem ao alcance de appreciar os meios de 
que a mesma é dotada, e que emprega para expressar 
as idéas da maneira mais natural e picturesca, fazendo 
que no discurso possa dar-se uma perfeita elocução. 

A linguagem, meio de que o homem se serve para 
patentear e transmiltir as idéas que lhe occorrem á mente, 
não é, (digâmol-o assim), senão a pintura d'cssas idéas ; 
porém pintura feila -para o ouvido com sons articulaclos 
e significatiYos, como a outra o é para os olhos com co"' 
res proprias e combinadas.- Em qualquer d'ellas ás 
imagens serão tanto mais perfeitas, quanto os sons, ou 
as cores, forem mais eoinenienles e adequadas a operar 
o effeilo que devem produzir. 

Mas sendo a linguagem pinl~tm do pensmnento, c, 
como tal, objecto de arte e de gosto, não podia deixar 
d,e participar do espirilo, do genio, e do pensar do poro 
que a ,fala ( 1) ; assim como esle mesmo, em todas as 
referidas causas depende inquestion:.rvelment.e dn na
tureza da região que habita, do consp!!clo do solo~ e 
das inlluellcias de um aslro mais ou trienos benigno. 

O poro no gcnio do qual brilha a alegrill, a vira
cidade, c cujas paixões inquietas lhe põem conlinuamcnte 
o animo em agitaç.ão, não podend(') soffrer demora nas 
idéas lambem não a poderá · consentir na H)aneira de se 
explicar: cumprindo-lhe não só falar com rapidez, senão 
ainda diminni1· e encurtar as phrases e as palanas, para 
com mais facilidade ,·ir a cabo de se fazer entender.-

- Pelo contrario, aquelle que Li ver um temperamento.flegma.
lieo, que for f]Ciancholico, triste, pensador, o estado do 
animo promovendo que ·n clle a successão das idéas seja 
l.enta, lhe fará expressar-se mais ~e espaço, com passando 

(I) . Yollaire dicc tilglit·cs: «Qui pense noblement, pcn·le n~· 
blement.;> 
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:ls syllabas, . e allongando as pala nas.- Estes principios 
syi)Lheticos a que não damos maior desenvolvimento, 
Porque nos poderia isso levar mui longe, acham-se com
Pt'ovados pela analyse.-Sinam de prova a língua fran
ceza e a portugueza.- Na primeira o espjrito de vinci
dade do povo que a fala contribuiu para lhe encurtar a 
maior parte dos- vocabulos, que, sendo egua1mente to
mados do lat.im, perderam, todavia, as formas sonoras 
que tinham em sua origem (t) ; dando-se mais uma 
circumslancia que altribuimos ao mesmo espírito de vi
vacidade d'aquelle povo, e é que todos os accentos per
dominantes de seos vocabülos não recuam da penultima 
syllaba, d 'onde procede não ter palavra alguma exdru
x.ula. 

Na língua portugueza, porém, nenhuns d'estes de
feitos se notam.- O genio mais lranquillo, . mais grave. 
e as idéas menos voluveis e fugaces do povo da Lusila
nia, tle certo mui conformes com as dos romanos, lhe 
fizeram, tomando a língua d'estes, explicar-se em phra
ses e períodos egÚalmente longos, estendendo os Yoca
bulos e recuando os accentos perdominantes; o que lhe 
Permit.Le poder variar o discurso, e combinar os sons, 
Pl'omo-vendo e dispondo a harmonia, e consequenlemenle 
a imitacão. . 

Têm, pois, a língua portugueza tres especies de P.a
lavras, que dos accentos finaes de que constam se oha
lllam agudas, exdruxulas ou dactylicas, e çp·aves, e de 
cuja optima escolha sobre maneira depen~e o primor da 
elocução; e o perfeito imitativo do . discurso. 

Mas para que possamos proceder com accerlo á es
colha e combinação das indicadas especi~s de pala·Has · 

( t) Ass im abreviou e l'ez: ·de turris tu1~r, de ela vis ele(, 
de aurum or, de· !'errum f'er, de collum cot, de brachiuut bras, 
de pellis peau, de risus 1is, de forLis fort ,- de llagcllum fléau , 
de nomen non~, de sensus sens, eLt:. 

VOL. 11 , 16 
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é iltdés~M~\el ler· preüo ponhe~m~nt~ '(]ãs pt·~t'H'iedn
d~s q\lc lh'é stttn ilfh~reni~s, e dns cftleHàs que podem 
fl"ói:IUJdr ~ ~ potqUó d~b:\lué l'énlàtamos fuzer tal escu~, 
mil '8 ê'êi\Hlina~ão, se . i.gi~Oi'i\SStmos ô qttc é PMt"'•o de 
tllda ·llhlil. -· ~'ílssá ré11lOS, po't tanto~ :a l~·-at'lill' d-As l''C ..;
fericlàs ~spé·éics â~ p·íi~UüM, coméç.:mdó }lelâ'S agud·à's.. 

, 

Palàvtã,s A[jilul:ás. ' 

lt'C<jnct O ge,lÍO i~Wiilfa'·lliYO 'QWC tedns :t"S ~hlaHaS que 
d"C1m1nm mna ac~Çà·o ~-op1i~$a) fotte 'C 'vii'6le1~m) hmh:trm uin.a 

~ -tenllhla\~â'O }l~4d·(1 e fl0~'t'e ·, :1ffc.sig11ativa ·<ta 'i"íc:1f1ird'@ e ü1~ 
tensit(Ja'de dn ~·~·~-srn!fl. -· Nos n-mwcs q11e Hlffios c~ta~·, ê. 
i.!:e ~.rue ttem'0S a~·olt~do fi\1rtl'el'{l S'<il ''t~r:\) ~@lis, a ~i1~.e~ 
n~-e1~·cia qt~~ 'C}lis-te ·c-nu·c 11s Uns :pir;e.tye'St-o'S e os n~:(lli :os WIC'" 

·cwanio~s ·qge ~ dringna naüu·w.J~t~m:tte sO>ube ~n:r{'t't-@lr rpa~11 
o'S. c~mg-ég'N41'·. 'tt1a~'S safilll ~ rlltJbL'Jtaç'ã 1, 'f!ntrpçãa., fWflltf:iimt .. 
~;, 'e:i~f9'b&·s:&O., ·.fo.wactiJo,, MupttrdJ.o., s-o.faltl'lfo., 'i!épti/11/it--v," e':f}. 

Pelo . mesmo motivo, os nomes 'que den@titlh11 utn 
-gt.riunnibid•a 1d:e grnr~~~a l)l>'hysica~ 10n mol:al, . (~-e~lem ter 
-tn~a trerril1:nflrçlfí'l 1:oncg<h d•esq;~lillalii ·v;a ·d ';e~se i@rá10 1Sub~ft110 .l!lt! 
lgra!t>lfl:tltl.fa. É o ~~ê ~re ifc.i-to se dá lr:-os :a~~~·t:am·wJS·, 
. Clt~j':lS '6l<esin•en:ci·áS ~" t&V.., é 'mn n~., não 'S6, ·co1~~e •s\!,llt·lla~s 
i'eprcscn tam a rofm·üli! iMn,, :s~lllào tr~o a i~nit;m ~itfl 
-p'l'(),P11ité~'a'cl~ [t>'ét' ll1·ci-o Jdl() M~oo ·a:Sff.i.r<Y.ção 4óntga; ~~r 'exem
·Jto : ôás_a11&o.otmceU&~, ít':ibeWt'ão., eslflttlJílilyâo., fJradat1t'ãth 
grandalhão, espertalhão, capataz, rufi.anaz, tnwnaz, al~ 
tanaz, etc. ' 

O .mesmo gen·io ünHaliHJ requer lambem .que as 
voz.es ã.m;ptwati~·~s., ·com <Q'l1~ se or.d:etHl .U.f!líla >ac..c;.ão epr'Ofl<l~ta 
e ·f.oà!pffiltJ,, m~· :~~tn ' t'N omn ~elrJ!~ÜHIÇâO :rgodra •e f~rte illl'" 
dicnt.iYa da ,promptidão -e ·vigor q·ue se exi-ge. --Tn1 é 'O . 

/ 
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, que -s:e .ohserv~ ~las ~'íl7..&S .de .commôndo Jnili!.ijr, CJll que 
a~ de e~.ecu~.ã9 fon1m, p~~il .maior part.r, ,e~Jh4 díJ.~ ,c~m 
syllaba ·flt~ al agu(l.a f]. f!f)r~c ; v, _gr. 'toq~t~·! V(J/:1)(}1:, fJfJ1'"" 
regar.! appontM·I . _ 

Observl).~·~m.os l~mbcm, .que, ~ b.or.do d~ poss~.s bar
p@s, mov~-do<>s por yapGr, ~l.s Y,@.zes li>P.ra segll.lir vj;1ger)il , 
p,arar, e reçuar, J.erm-i~1am i9çla~ .~~11 -~~llrthi.l Q.gl!~:Çl; ~~~;; 
sa ~~~ .: ,a?.~ dar ! p,6tra'l" ! a t'# f . 

Uetl'l se deiK_a Yer q ~1e, ~~ Btm J~gªr das r~(~r·i.dqs 
'\·ozcs, emprega$S~nws outras <i{U~ ter.min.assel):1 em syl
laba graYe, como: rodem, volvam, cm·reguem, QPJJMl!

tém, ,B -~ a1ndem~ párem, !l:e -:t·o çf!,~içr..m, ero · ~:~~:I)MM..Pla se 
·~(!J ·!lria a for.ç;1 c .a· ) :~l.tim~llira q·u~ se :lil ·O~.fl na!ii .p~·jmJ:Jirps, 

A ,pro-wriedaGle qu~ ,a li.Hgqa tem d41 poder en~pre
rga,r .o jnfi.n11Lo dos i\'pr;bos ,pelp imperp.~ive dof? Ji1~·!3Sn;M;~s é 
J1e.r;11~:Çil q.~J.e H1~ nçlveiu dQ la-tim; ......- !~:;19 e:tH~1l~ft9 ÇJ.,d ~!J r-

. t i;r que 9 effciLG :que tal enl>Dlfego pnHilu.z em po.rt;t~g;\H~i 
,é .su1perior -a@ qMe ha\ia de pr.oçluzi.r .~1a Iin,g·.~,a dos r(jl
~llal,ws, on@ ps ü1·N.nito~ ~los verbos ·não s~m dota~o.s 9.~ 
força d'Q~ no~sm;, povtr.ah.idos · ~r~1 fi_n~ç_s ;1gudos ,e. ~' i; 
bran~t~P. · -

O me-ncion.a~ .o w.npnego (1,9 in.firüLo dof? ~' e .rbo~ p,e.Lo 
.ill!l·pemli~·o l!l.os ,mesmos é freq,uen,Le .em np~sas J\A, pl~~~ 
sicp;; : ,_ !l- ,~H>.s .e)Xem pios que passátnos ·a tr,f,l.I;IS<!11'~YQ:I' ~e 
conhecerá -~ .fG>ii'ÇU c i,nt\i ,m~t.i \il · q uc ex.prjrnc !lq,L)elte· t-em.P9. 

· «Boas novas, dicc, padre fl'ei Pedro, bo'a~ n.ot,as 
.l'GJ,S tra.go. ;.tlegra.r q!l~ é clwg_ada a hor·a ~~ VQS irdes 
·,per~a p ~~!). !>" ,SPHl~J Nist. óc s. Dom. P. La L. ·2. a 

C. ~2, :P· 190, co11. a..a · 
« Nã0 YtJS :lenhõ eu ·fl ·:\•,is:a~~IJI,· d11~n pr~i\' .i_so .• g~Je -me 

não '-e~1lr0is :Ilesla cella: SJJS, twat~tar - -dp.hj q1uilo n_ns 
más h0ras . » Jd. ihid. L- .3.-o C. 2(), p. ~-~l. 

~< .A:Y> -q·~~-l _Á-l~l@nio de JJ•'_al)_a., ~n;J }opgíJ;r ~-e oração 
que. lhe reznv~ pela .ahU..il, .~liçe .: ,ff,nd,ar ®U~li eramá 
para ess3 inf!}r·UP, ~o-nde ·a .,:-oss-a entu~cada a-Iro:.a agora es
t<u·á gozando dos pJ(lleit~s · de -1\J;~fa:mede. ». Fern. l\1end. 
Peregr. T .. 1.° C. 60, p. 239. 
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«Vozes nllas, sem se saber cujas eram, que diziam: 
Fugir, fugir do Infante D. Pedro que vos quer pren
der. n Dua·rte í':unes, Chron. de D. Alfonso 5.° C 1l. 0 

p. 136. 
É memoravel, e ficou .mesmo sendo proYerbial 

aquelle· diclo do Conde de Abranches, o qual na batalha 
da Alfarrobeira, em que peleijava por parte do infanle 
D. Pedro, cahindo dé cançaço, proferiu contra os que -
o feriam : a Fa1·tar, fartar, vill_anagem 1 ,, Vid. Chron. 
de D. Affonso 5.° C. 122, Inedil. da Acad . T. 1. 0 

p. 4-20. 
Tambem se deprehende que, quando uma descripção 

é repentinamente interrompida, ou cortado de improviso 
o fio de um discurso que proseguia, afim de melhor se 
fazer sentir a suspensão, se deve empregar uma palavra 
que termine em syllaba l.onga. e que, per meio de uma 
desinencia em. que a articulação se demore, faça junct.a
mente sentir no ouvido a suspensão, ou int~rrupção que 
se dá no seguimento das idéas.- Camões, mestre da 

.língua, é possuidor, sem duvida, no mais alto gráo do 
instincto da elocução, não podia deixar de perceber esta 
conveniencia, de que soube utilisar-se com maravilhoso 
artificio, como Yamos mostrar nos seguintes exemplos 
dos Lusíadas, que os amadores d'aquelle immortal poema 
nos não levarão em mRI referir aqui um pouco mais ele 
espaço. 

No canto 2.~; quando Ven_us, que chegara á pre
sença de Jupil.er a implorar prolecção e amparo para 
seos amados lusitancs, orando sossobra em seo lastimado 
pranto, e não pode COnlinuar, lem Jogar U!Ha re_ticen
cia.- E esta 1:.eticencia, afim de mais vivamente repre
sentada, a exprime o poeta com nma syllaba longa : 

Mas morra emfim, nas mãos clc..s bruL<-1s gentes 
Que pois eu fui.' . . e nisto de mimosa 
O rosto banha em lagrymas ardentes. 

Canto 2 .0 Est. 41. 



DA LINGUA PORTUGUEZA.. 245 

Ha"endo interrogação empr.ega o poeta o mesmo 
artificio, para com a demora da syllaba denotar a pausa 
de quem espera pela resposta : , . 

Quem. sois li' Que terra é esta que habitaes? 
. Ou se tendes da lndia alguns sigrwes 'l 

- Canto 1. 0 Est. 5-2. 

Na prosopopeia do· velho, no fim do ~anto Lo, se 
observa a mesma regra.- O velho, depois de uma im
precaçãQ contra o primeiro que ousou avenLurar-se nas 
ondas sobre um fragil lenho, passa a fazer a res·enha 
dos comm.eLLitnentos -temerarios do homem, e, logo, sem 
os moralisar, e para mais n6s deixar que pensar e re
flcctir, corta de repente o discurso, fazendo-o terminar 
'n uma apostroph-e, cuja syllaba- final é longa: 

Nenhum commettimento alto -e nefando, 
Por fogo, ferro, agua, calma e frio, 

- Deixa intentado a humana geração. 
Misera sorte, -extranha condição I 

Canto 4. o Est. 104. 

~a bellissima estancia em que o Gama. falando ao 
rei do ~Ielinde, e narrando-lhe a sabida da expedição 
que vae ao descobrimento da lndia, pinta a armada já 
de foz em fóra, e perdendo de vista a terra cujo appar
lamento descre,·e em versos que nos répassam a alma 
da mais profunda saudade e melancholia, querendo natu
ralmente ~uspender a idéa do panorama que nos repre
senta aos olhos, remata a descripção 'n um final agudo: 

Ja a vista pouco e pouco se desterra 
Daquelles palrios montes que ficavam: 
I?icava e claro Tejo, e a fresca setta 
De Cinlra, c nella os olhos s~ allongavam : 

- Ficava-rios Lambem na amada terra 
O coração que as magoas lá deixavam : 
E ja depois que toda se escondeu 
Não vimos mais, emfim, qne mar e ceo. 

Canlo 5.~ Est. 3. a 

' I 



Tendo Velld5o HigH.tó dos 11egros no Angra de San
clil Helcrlti, fWslà Jil érr1 scguf•() ~ t'ccolhido á ná·), 11111 

com pa n hei r o I h e d irigc engi'ttÇàdo r'éYfloqllé á c!WM ti li 
fugida qtie fiterâ ;· e píil'a íllàior itllitlialiht, e- LOI'tuu' m<tis 
\'i v a a reticêrWln, á fáz lérnüiH'Ji· em sylltihu ilg~1du-: 

0' Já, ~TCIIOSO iTihigtJ, a'qt1e]JC ÓlllCirO 

E' melhor de descer que de subir f 
: C a n lo rJ • o És L. a 5 . 

/ 
E Velloso reLorquínuo-!h(J com frizanlc J;csposlél, 

em que tombem ha relicencia, em[lrcgu egualmenlc uma 
sylhba Ônaí aguda: 
· · . . .. Drprcssa un1 pouco vim. 

Por me lembrar qua estncis rá sem m.·im. 
Ibid . . 

O chiste da resposta con~isie em dat' VellÕso a en'"' 
tender ao oulro qtl .. e Jlie podet:.? 1 ter ido nFd achanuo-s~ 
5Clll sua companh1a l} protccçuo; e, ponsso, a mesma 
resposta é mais significaliYa e engrllçada terminando em 
syHàba agutla, qüc fn~ 1Wélh'0i' s~íHir it reti~ncia . . · 

HaYen·~'O' 0 Gí\lha l't'te!'iti·õ ·a nüa do gigallle Ada'
mashH'; õ paS:Sando a· mtmciona't a intrrn.lpção que Ih'@ 
fe~; e as pala H às ó0tn qne 'O í ht'éJ'pei)ou ; tomo de"-a 
dàf·:...se p-aul)a 0 L1*'n~jção, é istó d<?il~la'dtl co1n syHaba 
ltlbgn : 

1\l·ais 10 pur tle:o.nt~ ·o mons.li·o. horrendu 
Qi(-eWdo l\OS$QS nnJos, quand0 t1l'Çl\Qo 
Lhe dicc ~Ju. . . . · 

Cant'G !J.Q E$t. ,40. 

E srcgti'ÍtHI'm-s'G-lhc ·it1te ·J'rersa~ã·g se faz lan~bcm t:om 
sy11aba longa: 

Quem és ~!it '! 
HJid. . 

- C"l'. · -·~ 
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dar-se repouso e ~lJspei1sU.o, conclt:HJ o PQfl liJ. oun1 sylla
ba 11nal. long!l : 

Entraram peh.t fo'? do Tcjo ameno~ _ 
E á .sua putria c rei tomido e amatlo _ 
O premio e gloria darn ; IlOI'ltUQ mando~~ 
.E com tiLtJJQt'i tlo,·ot3 se illus(,rou. 

Caulo 10." .El3t. 1H. 

Art. 3 .. 0 

Quaê'i todas as pa1anns que l.en'l os -<Festa natureza __ 
sam de origem latina; c nenhuma,_ como na língua de 
<t{tc proc.ctJ.em, lem o- ncccn~9 a~tl-eriot· á. .antip.cnullima. 

E:;tas Yozes \ariam a h.iU'JllDI,lÍil PR Uogu;Jg~m, ~ 
prestam-se em si mesmo a di[~rcnt~s g1me11os de imita ... 
li\'o. - Camões, couhe;r.ct.lor !]a ~lructnrl:l.da língua- por 1 

tugueza e dos recursos qu.e d '.e lia po.dia Lirtlr, soccor
rcu-se aos m:.druxulo~, CQmo a un_1 m~io ,cfarle, para 
pintar a hoi'J'enda catadura .do gigaQ.l~ A...d~®J.stor.- E 
c.omo seja natural UO$ que aiuda tom;ulos d~ susto rcfc~ 
rem -algum caso temeroso, all;ongar ns pilh.~vras, esten
dendo e compassaud(l a~ syHitbas; o que até nos pro~ 
Prios meninos se notn, .q<U;mdo .d.c&cre~'tlW o côco com 
que as amas lhes C05LUn}fllll ~ Q.lE)~l' mwq; Camõc~. 
'Para obter o prelcndi~lo fi~11 de .ç~cil.i!r .bofJ'm·, se ap
prorcitou dos exdru~ulPS, .qtJ.C~ ~ujtl}jU.jnt).o nos finaes 
dos Yersos uma syllaba d~ m;~j~, ~~tvr~lm~n~ ~e prestam 
a produzif est~ Jlll~ito, ~ c.QIY m.ai,s um recurso, que 
soube tirar da structura da língua, augmcnlou o sublime 
borfl>l' .qu.ç JW$ .causa. f) YJJ}~ fJO zig_anJ.e .. -l~is 1.} pin· 
~ura _ d~ · ~~u:e trae:Klm.os : .: · 

Nã~ ilCilbaYI~·, quittH.I~ . u~na fig~u·a 
· Se nus mostí·a no ar,· r_obusla c ntlida, 
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De disforme e grandíssima estatura, 
O rosto carregado, a barba €squalida : 
Os olhos encovados, e a postura 
Medonha e má,, e a cor terrena e pallida = 

'Ch~ios de terra e crespos os cahellos 
A bocca negra, os dentes amarellos . 

Canto 5. 0 Est. 39. 

:.. 

Servem mais os exdruxulos para pintai' o reman~o 
e a prolongação que se dá no estudo e no passeio i v. gr . 

. . . Tomou exemplo 
De Christo que ensinava os seos Apostolos 
Co' a voz da tenue hervinha, ou lírio alpestre 
Passei ando nas margens Tiberiades ( 1). · 

· FranG. Man. Os Martyr. L. 7. 0 in fine. 

Ou a duvida, o receio, a incerteza, como nos se
guintes versos do Cantico á Noite, pelo nosso bom amigo 
o senr. A. F. áe CastjJho: 

· ' Sumiu-se o sol esplendido 
Nas vagas rumorosas ! 
Em tre~as o crepusculo 

, Foi desfolhando as rosas ! 
Pela ampla terra allarga-se 
Calada soliqão I 
Parece n mundo um tumulo 
Sob estrellad.o manto! 
Alabastrina lampada, 

.. 

Lá sobe a lua ! Em tanto 
Gemidos d'aves funebres 
Soando a espaços varn l , 

Estrejas -pará o Anno de õ3, p. 2 L 

(1) Na primeira edic.ão d'este poema, publicada em 1816, 
lê-se: Nas maTgens 1'iberiades passeiando. Conheceu, porém, o· 
lrad).lc lor o pouco .elfeito que estç verso produzia, e emendou-.o 
na ultima edição que fez de suas obras na l'órma em que act-· 
ma o transcrevemos. 
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Ou o som que se prolonga. e se dilata : 

Lamenlavel applauso, que allongando-se 
Foi coando por lobregas abobadas. 

-: 249 

Fre~nc. Maq. Os l\iartyr. L. 8. 0 p. 290. 

Ou lambem a grandeza, e a extensão de uma scena : 
· ... Quadro vastíssimo · 

Q'o mar de um lado emmolda, d'outro as brenhas. 
ld. ibid. L. 6. 0 p. 122 e seg. 

Ou mesmo de um objecto, como ~n estes versos: 

Bege-lhe a mão, e os passos seos lhe firma 
De esgalhado pinhei1;0 a hastea ~xtensissima (i). 

Ou o arrojo de quem se precipita 'n uma carreira 
aventurosa : . 

Sella-me, oh Musa, inda outra vez· o Hypógripho, 
Q.ue intento 'i·r ao paiz elas priscas Fadas. 

Franc. l\'lan. Obero.n, Cant. L o in prin . · 

Art. 4. 0 

Palavras Graves. 

Assim como no espírito humano as sensações bran
das, e sem intensidade, sam as que mais natural e fre-
quentemente se intercalam e succedcm, e as ' 'iolentas e 
impetuosas as que menos ' 'czcs sobreveem e se repelem ; 

(1) E' vcr:süo do verso 659 do L. 3. 0 da Eneida: 
Trunca ·manum J1'Ínus 'egit, et vcstigia {innat : 

E não nos .parece que o porluguez :ie}a inferior no pictu
·resco e imitativo ao original latino. 
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d'ondc pro.cedc ser o numero dns; primciré.S infiJlilamenle 
maior:- assim Iam hem as pa]a:vms graves, designa li
vas d'aquellas sensações bFanuas, sam as mais numero-
sas em nossa língua. _ .. ' 

No ttumero éas primci'ras das .referidas sensações 
C.O!llprehendemos as que promoYem idéas de coisas que 
Qào exercendo influeHcia scnsircl em nosso &spii•ilo, ou 
não o podendo affectar . de maneira tal que a e:-pressão 
das mesmas hléas haja de indicar inN nsidade, sam, por 
isso, representadas · p~H· palaHas graves.- Taes sam 
v. gL as iMas de casa, banca, porta, escada., criado, 
rua, carro , lam·1, eilXUtTo, ei'l·a , ramo, ca1'nei·ro, .bztrro , 

' vaeca, fraga, lt.erva, .s-ilva, m·vore, esp·t:ga, lapa, ·1"iba, etc. 
lUas aiodaque rrn todos os .ohjectos indicDdos por 

·es~as palanas o espírito uâ{) seja affecLado por idéa al
guma -de intensidndc, não pode uei;-.ar de o ser em alto 
grão~ quando a1gu n$ d'ellcs se nos offereccm sob o aspe
cto de uma grandeza notavel. a qual exprimimos com 
uma desin-enci_a- for te, <.I.esrgrwliva· d'essa grandeza, co.mo 
por exemplo pQrla,, canccUa, .de ·que for1:aámo6 portão, 
cancel 'ã'l. - . 

Quando~ poré"nJ, os referiu os objeclos se nos mos
tram sob apparencias de ex ten··ãr;, ou de mtrnero, que, 
não sendo proprias para tJOs affectar YiYamenle o espí
rito, sam, toda via, c.a pazes de o deter- pela c.onsideração 
de urna certa gr·andeza; tem a língua a propriedade de 
os r epresentar com rmiavrns compostas, e que, per meio 

, de uma desinencia qu~ as augmcnl.a, n_9s faz - natural
mente sentir no ouvido a extensã ·, ou o nwnero da coisa 
que denotam. Estas palanas sam graves; c, com refe
rencia aos objectos a-cima indicados, temos: de casa 
casan:a; de banca bancadct; de porta portada; de cs
caua -escadar·ia ~· é! e cria <lo cf•iaâugem ;. de rua ar·ru.J
mento; de .carro car·roça e ca·rToagem; de lama lamei
ro; de :e>GXOfTo en.xurrradct; d:c eir-;a eirado ; de ram õ 
ramad a; ·d-u canw1ro -came'trada; de burro buTrica- . 
da ·; ·de Yacca vacca:f'a; de .fraga frague&o _; de .h ~rYJl 
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hervagem; de sih·a silved.'J / de árvore arvoredo ; de es
piga esp?.!Jp.me ,· de htpa lapedv; de riba ribanceira. 

Nos subslnn~iyos ' 'erbaes, ou que designam uma 
ilcção ou pab.ão, que pode ser impe'tuosa., mpida, in,stan
~anea, ou-branda, successiva e indefinita.,-tcm cgunl
mente a língua a propriedade de representar todas es
l.ils e-5pccies de mov-imentos.- E com quanto os da pri
t1JCira especic, por serem, oomo ja ,·imos, denotados 
com palavras agudas, não pef'lcn_çnm a este Jogar, lodn
Yia. os poremos aqui conjunotamente com os outros de 
que ·yamos tractar; pMa ·que, em presença d'aquelles,
mclhor se possam o.vaiiar as succcssiYas ·graduações que 
se dam e obsenam 'n estes. 

AEÇÃ'O. 

Acto .. 

Movimento uHensilivo e pcremp!t).
rio, que resulta da potcncia quee:.\cr
_ce a propria força e aclividade. - . 
Diz-se uma acção campal, aqnella 
em que dois cxercitos empregam o 
poocr·, a fo rça, a acliYidade.- Diz
se gernlmcn,t.e ocçã1, todo o movi
mento inlci1silho, ou proveniente 
de força e energia, o qual é indc
penoênle de o1Hro movimento seme
lhaute, c limitado e defin i to; porque 
n mesfmt idéa de forea ou de esfor
ço, el\.cluira a de p1~oseguimento e 
movimento indefinilo. 

É ü mtnimenl'O progrcssiYo, tento e 
it)definito; porém lomado 'num certo 
])el'iodo ou espaç.o em que o c.onsi
rler~mo-s :- como ·se esta pnla vra fo
ra em sua origem actttarnmto, c a 

- h<ü-1!1'-~"'Stmws éncurtado e CGnt.r.a·liido 
'C'I'll (U; t o, lJi.ll'il com a abrerialura do 

· ·{ oC\Ib-lÜo 4ltl(hcarmos a da coisa si-
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GENIO 

gnificadÇt.- Por isto chamâmos actos 
de um drama áquellas partes ou pe
ríodos em que costumâmos dividir o 
seo progresso, ou andamento, os 
quaes leem intima connexão entre 
si, e dependem uns dos outros. -
Chamâmos tambem a um raciocínio 
ttm acto do entendimento; e não lhe 
chamâmos acção, porqu.e e-sta pala
vra denotara uma 0peração de es-: 
forço, unica, abrupta, e definitiva, 

. e excluira a idéa de proseguimenlo 
c continuação com que o mesmo en
tendimento -opera outros muitos ra
ciocinios. 

I 

, Acç.ão de appareccr rapida, perem- . 
ptoria.- Assim dizemos a appar-ição 
de um phar1tasma, d~ uma luz ele. 
que se mostra de repente; e não ap
pat'.f!cimer,tto. 

Aclo de appareccr successiro, pro
longado ; pelo que dizemo§ o appa- , 
recilmento da aurora, do sol, .ou de 
outr:a coisa que pouco e pouco se vae 
descobrindo c mostrando. 

Acção forte, abrupta, definitiva de 
arrcben!ar: v. gr. a- do mar na 
costa, ou recife: a- da bomba por 
effeiLo da explosão da polvora . . 

Conlraccão de arrebentamento. Aclo 
natural ,· esponlaneo·, e·successivo de 
arrebentat· a arvore, e, por melony-
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mia, o gommo, o pimpolho que vae 
arrebentando. 

. . 
Acção rapida, violenta, definitiva de 
arremetter. 

·Acto succes.s1vo, prolongado, indo
finito ele arremetlei'. 

Movimento feito com 'O corpo, cõrno 
de quem quer aiTemeLLer; tregeito, 
gesto indicativo de arremettimento.- ~ 
A abreviatura da palavra denota a 
da coisa signifieada. 

J>art.. pt1s·. de arremeller, tomado na 
terminação feminina , ·com significa
cão acliYa , e denotando accão defi
Ilita; pelo que- se dirá c"om pro
priedade: -Com a primeira arre
mettida foi o jnimigo posto em desor-~ 
dem ; -e n'ão terá Jogar ·dizer-se 
com o primeiro arremettimento. 

«Tentava a fortaleza por momen
tos ·com ·algumas arremettidas leves. 
J. Freire, Castr. L. 2. 0 n.0 71. 

Acto definitiYo, peremptorio de con
ceber. · 

<<Não contraheo a Virgem en suá 
concepção esta injustiça e iniquidade 
original. n ~rraes, Diat: 7.0 ' C. ~.o 
foi. 238 .. 

~<E -recebeu de Deos en sua con
cepção mais inclito - beqeficio. n Id . 
ibid. fol. 138 v. 
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DllF RNSÃO . 

DF.FilNDlllfllf:TO • . ... 

T.ENJD 

Acto de con..caber successiYo, rcíte· 
1:ad.@. Seri~ d'esses aclo:; . 

«Não incorreu a Virgem pelo con
tn.cLo da alm11 .com o corpo DQ pec
cndo,' a que p.elo ordinario concebi~ 
menta e.sta va obrigada. » Arrae~ , 
l}inl. 7 . q C, i ~ o J o I. 13 8 v . 

Aclo de divertir n altencâo do inimi
go, c'b:am.at~ào-a a ouLJ'O pQJtbo : o 
que SClllf!Jfe ~ executa por um meio 
!orle .e vigoroso, como os que se 
pr.aclicam ua guerra. 

~cto successivo e pi'Oiongado de díM 
Yertir o espírito por meió de um es
peclacu1o, de um passeio, da leiLtJrn 
de um 'liVI'o etc. -e, pot· metony
mia. o mesmo espectaculo, passeio , 
lei lu r a, etc. 

Acgâo esforçada, vigoro3a de defcn
iler. - DefcnsãJ cu Yol r e a idéa de 
acção, .combate, pclcija : é defemler 
batal,hanêlo. 

I( O Uegenic avisou logo deste caso 
os Ifantcs seos irmãos, e assi os 
grn ndes c cidades e vi lias pri nci pacs 
llo 'Uei no, reqt1crendo-os e per(j{)lben
.uo-os com seos corpos e armas pera 
sen ·içQ ct·"EJrei c de{ensão do Reino . )) 
lncdil. d:a Acad. 'f. 1. o p·. 312. 

c< Mo.rrer ppr dfJ{ensão da fazenda 
de .seo rei. 11 Bar. Vec. 2. a L. Lo c. ·1.() . . 

. Act-o successh,. o e prolongado dé de~ 



DA LINGUA PORTUGUEZA. 

fcnucr. Dcfendimenlo exprime a idéa 
d{l exttmsiTo de cspaç.o e de temp@. 

<< Fazend"-1 h{! crer serem necessa~ 
rios para defendim~nlo da costa. )I 

J3ar. Uec. 2.a L. t.° C. 9. 0 

Ê o nct@ .passiYo de oppur resislen
cia pnra defender. 

(( E::;colh1do o sitio conveniente, 
delcrm~n.ou malcrincs e r~1cslres para 
n noYa defensa. >> J. Frei re, Caslr. 
L. t.o n. 0 39. 

« Desejan d~ixar· a fet·laleza em 
defensa. J> ld. ibid. L. 3. o n. o 34. 

«Muros ·ele ladrilho que mais ser
~·i·~m au ,mlorn~ 9,ne á defmsa., » ld. 
IDld ~ L L o 11. o. 

l< Defensa ·se pode pôr a touo o 
tM1[lO 'pciJ·o rco.» Orden L. 5. 0 T. t .0 

$ 2.0 

A.cç.ão YioJc.n.ta. rapi<.la e perempto
. ria de d.eJ~ôr; como v. gr. as armas 

P:GJ' capituJ.a.~.ã.o:- a comida do cs-
10il1ilíl;go, pod· Y'()mito repentmo, etc. 

:A. ctlo · strCC'CS~'i r'r:l e prolongado· de de-:_ 
·ptn'Cf1:1 as teitimunhas em juizo. 

Acção de ,govnrnar, forlr, vigorosa, 
co,n~o é m.isle-r que seja a de um 
imperio, reino, ou grande estado. 

« Ao quaiiJiogo Lopes elrei houre 
por IJ:re-m 'itB'r ·a governação da lawa.>> 
Bar. ~ec . 3.a L. ~J.° C. 1. 0 p. 234:. 
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GovERNo, 

bOVF.RNANÇA . 

MoçÃo. 

( 

GENIO 

Acção governaLiva. Tem menos força 
e denota menos que a palavra go
vernação. - Governo diz-se de uma 
casa, de uma família, de um· muni
c·ipio ele. 

«Começou de rogar e importunar 
ao padre Francisco tomasse á sua 
conta o go·verno e doctrina do novo 
seminario. Lucena, Vid. de Xa_v. 
T. 1. 0 L. 2.° C. 1.0, p. H-1. 

Palavra formada do part. activo go
vernante. - Gov ernança é pro~ria
mente o acto de quem governa, e 
denota çom especiálidade a idéa do 
tempo em que alguem exercita o acto 
de governar. . 

c< Entrou na gevernança da India 
com aquella quebra do Marechal.>> 
'BaF. Dec. 2.a L 4-.° C. 6. 0 

« Foi-lhe recado que Diogo Lopes 
de Sequeira era chegado a Cochim, . 
e vinha para o succeder na gover
nanca da India. ld. Dec. 3.a L. 2. 0 

C. 2.0 p. 13l. 
<< Deixando a governq,nça do reino 

a alguns senhores d'elle, virtuosos 
nas obras, experimentados na edàde, 
esforcados nos animas e livres nas 
tençõ.es, sabedores no governo, etc. 
Moraes, Paim. d'Ingl., T. 1. o P. 2.a 
c. 66 , p. u.7. 

Grand~ movimento , abalo, agitação. 
ú ~loveram-se todas as .gentes de 
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todas a·s nações; de todos os esta
dos, -de lo das as crenças; os j udeos, 
os gen Li os ; os grandes e os peq ne
nos; os sabias c os iguoranles .. . 
E se perguntarmos ou inqúirinnos a 
eausa de Iam nniycrsal moçãQ . .. 
Vieirn, Scrm . T. t õ, p. Gí. 

Acto snccessi\'o, prolongado, ind<'
finilo de alguma coisa se moYCI'.-=.::. 
Dizeõ1os o 11?:ovimento dos aslras, do 
navio que naYega, da roda que an
ua, do eixo, ou do parafuso que gy
ra etc .; e em nenhum d'estcs cnsos 
lcm Jogar dizer-se rnoção'. 
Á vela desfi'ííldando .. 
. . . . .. . . . . . logo o Yento 
Nos troncos fez o usado rnovimcnio. 

Cam. Lus. C. 5. 0 E. f.à 

Acto dcfiniló de murmuraró 

Aclo successi\'o· de murmurar . ~ O 
som indislincld e continuado de pes
soas que falam baxo l da agua que 
e·stá c.orrendd ; da viração que sue;; 
ccssi,·atnehlê respira, etc, 

Acção perempioria; dcfin ita da al"'
guem perder alguma coisa rle sum
mo preço e valor; como a alma ; a 
\·ido, a honra; todos os bens e for...; 
luníL 

«Começou a ·ser ta in grande s_an
ct.o, como ahlcs era dissoluto-pecca
tlor, e de cuja perdição se podia te ... 

1.7 
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P.BRDJJIIENTO. 

P&BD.! . 

GENlO 

mer. ,, Duarte Nunes, Chron. de El
rei D. Aff. Henriq. foi. 39 ,, . Edic_ de 
1G77. 

,, Doendo-se de o Yer i r após de 
sua perdição, trabalhou por o red,u
zil' a caminho em que se salvasse.>> 
ld. ibid. 

c< E foi não snmente bom prognos
tico, mas lodo o fun-damento da per
dição dos imigos. >> Lueena , Viela de 
Xav. T~ 2. 0 L. 5 .° C. U, p. 208 . 

Acto successiYo de perder.-- Dize
mos: cahir alguem em perdimento 
dos sentidos, e não em perd'ição ou 
em perda. 

Conlracção dn pe1·dida; part. pas. 
-de perder tomado na terminação fe
ntinina e como subst. de acção, po
rém denotando menos que peTdiçã.ô. 

cc Esla Ya no porto a náo dos pere
grinos d0 anno passado, que, por 
desordem e pouca deligenGia do pa
trão, havia alli hynverna~o com 
granuc detrimento ~perda dos pere
grinos.» Pant. d' Aveir. Itiner. C. 14., 
foi. U. 

«Senti reis YÓS a perda que vos 
disso vem. >> Moraes, Paim. d'Ingl. 
T. 1. 0 P. 2.a C. 51, p. 3lt3. 

«Mandou logo tocar a recolher, e· • 
retirar o. corpo de J uzarcão·: perda 
que se não pôde encobrir aos seos.» 
J. Freire, Castr .. L. 2. 0 n. 0 Si. 
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Acção de ·pôr definita, peremptoria, 
e, por metonymia, o estado ·da coisa 
posta, mostrando a acção e o modo 
que recebeu : v. gr . a-daesta
lua; a - do soldado na fórma, etc. 

A elo successi Yo, prolongado, indefi
nito de pôr . 

cc O nascimento e o poemento do 
sol.>> Prim. Roteiro da Costa da In
dia por D. João de Castro, p. H 7. 

Acção breve e definita de receber; 
como é v. gr. a recepção de uma 
carta, a qual se executa tomando-a 
de mão para m.ão. 

Acto de receber extenso, prolonga
do ; ·corno o da entrada de um prín
cipe, do um embaixador, etc., · em 
razão do ceremonial e formalidades 
que 'n élle se practicam . 

<c Quam fóra estão agora de cui
dar em Portugal, que nos fazem ta
manho recebimento?» Fern. Lopes, 
Hi5t. da Ind. L. 1.° C. {7. 

«No meio dos recebimentos e respos
tas dos embaixadores.» .Luc. T. 2. 0 

L. 6.° C. 1. o p. 293. 
a Depois do dicto recebimento a 

tivera sempre por sua mulher. » 
Duarte Nunes, Chron. de Elrei D. 
Fern . foi. 156 v. Edic. de 1677 . 

' 

Acção pcremploria, definila , de al-
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s~vVUIENTO. 

,, 

Tol\ÇÃO . 

ToncmENTo. 

guem· se sa lvar de algum lance :lf"' 

ris<:aJn, on de algum perigo inimi
-nenl~ . - lt. o .estado de nchar-se 
sa!Yo d'csse perigo. - _ . - · 

«Não podia'm levar o me lho r deJ .. 
les por peleijarem como gen I e qu~ 
~ão linha mais salvação que o sco 
braço.» Bar, Der. 3.a L. 3. 11 C. 2/ 
p. 248. 

<<Rotos c dhididos busc;nam sal~ 
vação na 'fugida mais que na-t~si s
lencin. )) J. ·Frei r e, Caslr. L. - ''3: 
11. 0 23; , 

c< Deos o lHe a salramenlo; e po .. 
i1ha em es tado de sa.lvaçãiJ ao~ qu e 
sam causa de padecerem lillit.as in
nocencias. » Vieira, Cnrtu s, T. 2. a 

Cart. 99, p, 339. 

Acto successÍYo de alguem; ou de 
dguma coisa se snlvar. · 
~ «Partida .- es ta frota do port.o de 

Lisboa, peró que os _ tempos que le
You fizeram que uns chegassem pri" 
~neíto que outros em diYersas par
te.::, todos foram a salvamento » Dar, 
Dec. 3. 11 L. L° C. 7. 0 p. 461. 

Acç.ão Yiolcnla, rapi.d0 1 de.finita de 
. torcer. 

Act.o successi\'O de torcer; ou de tor"' 
ccr-sc.-IL o modo porque a!guem se . 
torce. 

<<Fazendo Yarios csgares, e mo
Jllos, e rid icu·los torcimentos de. todo 
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o corpo. l\Jan . Dcrn. - No v. Flor. 
T. 1. 0 p. 133 , 

l\1uila3 vezes· os substantivos de accão não tomam 
a dcsincncin em ão, qu,c· a dcnolára em· gráo intenso e 
em tempo · brevíssimo·; por ser isso oppo-sto á natureza 
da mesma ac~tão;- porém recebem outras desinencias 
que indicam o tempo mais ou menos prolongado em que 
pode considcrar.,.sc a dieta acção. · 

ARREPÍO. 

J\,)lROJ AniENl'O. 

ARI\0-JO . 

. O arrrpiar con~inuo de quem Lem 
frio. 

. , 

Contracção de arrcpiamento. A abre~ 
viatura da palavra denota u da ac,. 
çiTo que significa. - É. um d'esses 
actos cuja serie representa a pala
vra arrcpiarncnlo. 

Acto indcfinito. de alguem se arro..,. 
jar, o qual tra~ a idéa de extensãa 
c grandeza, qe que se deprehende a 
de temeridade. 

« Apos~o ~u que esta,•a. agora cui
dando algucm, que para- encareci~ 
01Cnlo do mco assumpto havia eu de 
dizer que em materia de vós quem 
sois até os An_ios mentem .. Não digo 
cu esses arrojamentos, este Jogar é 
de verdades solidas: Vieira, Serin. 

· 'L 5. 0 p, 90, col. 2.~ 

AbrcYialura da palavra e da idéa 
de arroj~mctllo. 
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CRESCI!Il!NTO. 

CRESCENÇ" · 

ÜONTENT.UlEN~O. 

CONTENTO. 

GENIO 

Acto progressivo e indefinilo de cres
ce r. 

<<Saltando-lhes o vento ao sul fo i 
em tanto crescimento, que sem po
derem al fazer entraram por mãres 
desJonhecidos.)) Lucena, T. 4 .0 L. 9. 0 

c. fõ, p. ((•7. 

<<Sempre a christandade de Moro 
foi em crescimento.>> ld. T. 2. 0 1. 3. 0 

C. 10, p. 8L , 
Camarões e cangrejos e outros mais 
Que recebem de Phebo crescimento . 

Cam. Lus. C. H.0 E. I 8. 

PalaYra formada do pa1;ticipio activo 
c-rescente, e que significa o tempo du
rante o qual alguma cm:sa cresce, ou 
está a crescer. 

<<Estando eu na c'rescença da lua 
com esta armada prestes para a man
dar sobre elrei de Patane, etc.» Lu
cena, · r. 2.0 L õ.°C.16, p. 2l9. 

«A sangria é saudavel na crecen
ça d9 dia.'' D. Frane. Man. Apol. 
Dial. p. 47. 

Satisfação contmuada , não interrom
pida . 

O mesmo que o primeiro; porém 
cireumscripto, limitado.- Nos de
cretos regios de exoneração de rni _.. 
nistros, ou de outros empregados 
publicos, costuma o -rei , quando lhes 
quer dar um signai de satisfação, 
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pelo bem que serviram, pôr a se
guinte formula: ·- Hei por bem ex
onerar a F. que serviu muito a meo 
contento . - O dizer contento em vez 
de contentamento é mais convenien
te á mage~tade do rei; e, por outro 
lado, referindo-se ao tempo em-que 
o m1nisti·o, ou o empregado serviu, 
que foi mais ou menos limitado e 
circumscripto, é lambem mais pro
pria a palavra contento . . · 

Pela. mesma razão de expressar 
uma idea limitada, dizemos: tomar 
um criado a contento, e não a con
. tentamento. 

Acto successivo' de descobrir; v. gr. 
o- das terras e mare~ do Oriente . 

Part. pas. fe[)J. de de~cobri r, sub~ 
s~antivado, e com significação acti
va; porém denotando tempo definito . 

Aclo successivo de enterrar um ou 
mais corpos mnrtos, o qual tambem, 
por ser acompanhado de ceremonias 
r~ligiosas, denota successão é pro
longação. 

«Primeiro que tudo se proveu no 
enterramento dos mortos, na qual . 
obra se gastou a mor parte do dia.)) 
Fern. Mendes, Peregt·. T. 1. o C. 60, 
p. 236. 

ConLracção de entcrramento; e, to
mado o espaço pelo tempo, o logar 



JVRAMI!NTO. 

Jun~. 

~AND~. 

GENJO 

onde se enterra nlgum finado; pzt
go, sepullu·ra . 

<\Para .quem caminha púa a se
pultura lev<~r. o, munde de bnxo dos 
pés mais é triumpho que entw,re. '' 
Vieira, Serm. T. 7. 0 p. 396, co!. v~ 

((A D. Fernando de Castro depo:
sitaram em separado enterro. }) J. 
Freire, CasLr, L. 2. 0 n.o 120, 

Aclo de juNll' em que se observam 
certas form11litlades, tanto religiosas, 
como judiciaes, e que, por i.sso, ô 
mais o.u 1~cnos extenso e prolon:
gado . . 

ConLracção de juramento. 1\'Iodo de 
jurar conciso, rapido, como o de 
que usa a gente mal educada a quem 
proYooa a ira. . 

Prescripção de vigcn· c execução per
manente; v. gr. os-do Dccalogo. 

((E esto noín he per mandarnento 
de sua Ley. » Jnedit. d.() Acad. T. 1.0 

p. 1 o~ . 

. Aclo de mandar circumscriplo, limi
tado. 

«Gosto de poder e mando.» Sou-
v .d d A · 'I' b) o L ! o C "·t za, . I . O I C. . o. • • L . ! ; 

p'. 61. . 
' E com rogo e palavras amorosas ~ 
Q'éum mando nos reis, q·a mais obriga. 
Me dice.. . -
· Cam \ Lus. C, 4.0 E. 78.. 
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Verba lcsl.amentaria em que se man
da-alguma coisa especial, ou parti-
cular, -

«Bem comprida lemos a manda 
de seo tesLí:llnenlo ,,. Vieira, Scrm. 
T. to, p, 257, co!. 2.a 

rarticipio pass. de mandar, sub
f'Lantivado c com significação acli\'a. 
Jlfandado contém uma idéa fix.a e 
determinada, f{llC exclue a de vago 
c incerto.- É o que designadamen
te se mandou . 

. « Toméy por guia e salYo condu
elo de tantos temores vo-sso 1Vfanda
dJ '' In~dit. da Acad. T. ·1. 0 p. 20:!. 

Aclo sucocssiYo c indcfinito de nas
cer. Diz-se propriamente dos ani
macs c das plantas; e, por figura, 
do sol 1 da lua; c dos outros astros 
que succcssi ramenlc appareccm c se 
levantam no horisontc.- Diz-se Iam
hem dos rio~~ c das fontes cujas 
:1guas Yemos indcflnitamentc brotar, 
ou nascer de uma rorha. 
E'3 loutroé olndollei, que nesta Serra, 
Que Ycs, sco nascimerlita tem primeiro. 

Cam .. lus. C. L o E. 7 4. 

Pala \Ta formada do part. acLiYo 1WS

cen€e. É propriamente o tempo du
rante o qnal nasce ou está a uasc~r 
algum indiYiuuo; cuja duração é, 
porlanLo, a do espaço em que o tnes ... 

11,10 é nas.cente-. 



P!GAMJII'ITO . 

PAGO . 

PASSAMENTO. ~ 

GENIO -

<< D'alli a do is dias sah iu ao mu'n
do este monstro infernal : a cuja nas 
cença se achou presente um tio seo.)) 
Fr. Gaspu de S. Bernard. ILiner . 

. C'. 20 . 
·<<Dois homens st1rdos e mudÓs de 

nascença. Duarte Nunes, Chron . de 
Elrei .D. Aff .. Henriq. fo i. 36 . v. 
Edic. de 1677. 

Acto de pagar a muitos ind ivíduos 
por urna ou ma is vezes ; ou a um 
só em epochas, ou periodos succes
sivos. 

Act.o de pagar pe rempt11rio, àefini
to . - lt . o resu lta do d 'esse a c to. 

(( Esle é o pago que elles e o mun
do ' costumam de dar aos que nã vi
da foram tam esqueciqos do temor 
da justiça divina,. como tv foste. >> ' 

Fern . l\'l.endes, Peregr. T. 3. o C. 192., 
p. ' 147. 

Kbto s uccessi~o, prolongado de ·pas
s~r a alma d'esta vida para a eter
nidade ; em que a idéa da distancia 
suggere· a de demora ; -ou seja por · 
que a a~on i a mortal é quasi sempre 
um transe prolongado . 

((E estando no meio de um des
tes sermões; parou e dice ao povo 
que se pozessem de joelhos e rezas
sem .um pater nosler e uma ave Ma
ria pola alma de Diogo Gi I, -tlm ho
mem portuguez; bem conhecido, que 
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áquella hora estava em passamento 
em Terna te. » Lucena, Vid-. de Xav. 
T. 2° L. '"·o C. I õ, p. 122. 

Aclo definilo e abreviàdo de passar . 
-É a unidnde ou a medida do an
damento, t.anto di! marcha, como da 
musica . Quanto a esla , porém, cos
tumâmos dizer compasso, servindo
nos 9a preposição com para denotar 
o acompanhamento, ou seguimento 
de outras medidas eguaes. - Passo 
é Lambem um dos Yarios de que consta 
uma narrativa ·; v. g1'. 
,irias nesl.epassoassi promptosesl.at1do , 
Eis o· mestre, que oi h a-ndo os ares anda , 
O apito toca ... 

Cam. Lus. C. 6." E. 70. 

É propi'iamenle o passo feito, ou da
do. -Passada denota uma extensão 
que é a do passo do homem, ou do 
anima l ; e uma duração, que é a do 
tempo em que o mesmo passo se 
CXCC U!.il. 

A elo de womctter i ndd1ni lo, i nde
termi.nado , que dá a idéa de e;'nten-
são e grandeza . · 

Contém 11 ma itléa mais expres15a e 
determinada do que promel.limenlu. 
- É o acto de promeLter ceria e 
designada coisa_. - A diVerença en
tre promettimento e promessa acha
se no seguinte trecho : 

r< Permittiu o Senhor qué Israel 
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R I!~IORDUIE:'<TO. 

Rrmonso. 

REnRA!lRNTO. 

Rntuo. 

GENIO 

f<Jf:Se morar ao Egyplo, , parn depois 
o Lira r de li<•, em compt imcnto de 
sua palana, com lanlas maravilhas 
-e pro<ligios: em que lhe quiz debu
:xar os p1~ometternentos do ceo, e per-. 
suadir á geração humana quam ver
dadeiro e fiel era em suas promes• 
sas. >l Arracs, Dial. 2.° C. 10, 
fol. 58 v. 

O monlet· ou pungir reiterado da 
consciencia que nos accusa do mal. 

cc O ?'emordimente da conscicncia 
não porá dcante dos olhos o espan
to da lisão temerosa.» Fet·n. Mcu-
d I) en- · ']' ' '9 ° C 180 238 QS, er 0 1. • -· . , ['. . 

Denota menos que o primeiro.- t 
um d'esses aclos reiterados, de cuja 
se ri e, ou con ti n uacão nos dá idéa 
remordimento, • 

A elo successi v o de Yi Yer reli r a do . 
c< Foi coi"a maravilhosa o muito 

que lhe rendeu o 1'et·irarnento. »Lu
cena, Vid. de Xav. T. 2. 0 L. 5. 0 

C, 3. 0 p. 1-'1.7. 

_Co'nlracç.ão de reLiramento, ·e, por 
figura, o estado, c o lagar circum-. 
scripto a que alguem se retirou. 

cc Ainda que v. s. poderá querer 
o retiro de Cantcmhede, Deos quer a 
v. s. na oceupação e inquietação de 
Lisboa. J) Vieira; Carlas, T. 1. a 

Curt &.6, l'· '208, ,-
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Ac.to de snhir sncccssiro, prolonga
do, como o do neompanhamento do 
finado ;,c, por figura; o mesmo acom
panhamento. 

<< Elroi lhe mandou fazer o mais 
solcmne sahimento que <1lé aquC'Ilc 
tempo foi Yisto. Gocs, D. João, C. ~.o 
p. 7. 

Part. pnss. fem. do sahit-, subslan
tiYado, c com signiflci'lçâo vctira. A 
idéa de exLcnsão de espaço e de tem
po que se contém 'n ceta palana é 
muito mais limitada que em sah-i
tite'ltto. 

<<Para defender a saltida em terra, 
se os nosscs a quizcsse:n commet
ter. » Dar. lJec. 1.a L. ü." C. 5. 0 

p. 51 c scg. 

Aclo- extenso, indefinitu úc trnclar, 
ou ser tracLado. 

<<Lhe promctlcu fazer melhot· t1·a
ctamento que aos demais. >> Fr. Gns
par da Cruz, 'l't·act. da Chinn, C. 2 .~, 
p. tU. -

«Por respeitos particulares de sua 
saude, ou tle seo bom, ou máo tra
ctamenta.>> Souza, Vid. do At;c. T. 1.0 

L. 1.° C. 1í 1 p. 93. 
(( Cons:del'ou a vida e tractame1l

to do Arcebispo em nenhuma coisa 
menos austera, de quando vivia en
cerrado nos claustros de Bernfica. >) 

ld. 1bid. c. 22, p. 137. 
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TR .\GTO . 

TR.lNSPOllT.lMENTO. 

TRANSPOJITE . 

GENIO 

Acção de tractar breve, definita; 
pelo que dizemos : homem de fac i! , 
de apprazivel tracto.- Tambern di
zemos- tractos de polé- para de
notar a maneira por que nas Inqui
sições se costumava tractar, ou an
tes tràctear o padecente, o qual sus
penso da polé se descia com rapi
dez e de repente se fazia deter no 

·ar, o que lhe desconjunclava os mem
bros.- Outrosim dizemos dar tra
ctos a uma creança, por dar-lhe a per- . 
tos, voltas, trambolhões, etc. 

Acto prolo,ngado, indefini.to de al
guem se transportar em espírito. 

(, Tam enlevado estava rio que re
zava e no Senh01: que louvava (di
toso transportamento) que não deu 
fé de nada.)) Soqza, Hist. de S. Dom. 
P. 2.a. L. 2.° C. 9. 0 p. 123, col. 1.a 

Cm1tracçâo de transportamento. A 
abreviatura da palavrn denota a da 
idéa que representa. 

Poderamos adduzir ouli'os muitos exemplos: -Ler
·minaremo!' , porém, com um só, que nos offerece o se
gu inte trecho, em que successi' amente se repete o mes
mo vocabülo com tres differentes desinencias:- herda
menta, hevdade, e herctnça;- afim de que se veja como 
nossos antigos ·escriptores discriminavam o valor e a 
significação de cada uma d'estas desinencias, e com que 
accurado exame procediam á escolha das palavras para 
(l'e llas fazer o mais conven iente emprego. 
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«Certo vos digo em Yerdade que delles e de outros 
homens bons, soube que de · tempo antigo foi aquelle 
mosteiro -edificado, e aque1les que a principio a elle vie
ram morar, não queriam ·acceitar, nem ter he1·damentos 
povoados. Depois vieram os Reis meos avós, e Prínci
pes, que lhes deram terras e obrigaram ,a as tomar, di
zendo-lhes: Tomae as herdades que vos derem , porqu~ 
em tal logar não pode,reis estar sem ellas, quando entre 
aquelles montês não tiverdes campos que laHar. Elles 
viram que aquelle conselho era bom, e· tomaram o que 

. lhes deram, e diceram queremos ser 'dos Reis e Prínci
pes desta terra. Então comecaram a tomar todas as he
ranças que lhes d·avam assini os Reis e Príncipes-, como 
os homens bons.»_ Duarte Nunes , Chron. do Conde D. 
Henr. foi. 18. 

Os substantiros que denotam umà acçã.o, que de 
sua natureza é prolongada e indefinita, não soff1 em con
tracção, por4ue a abreviatura da palavra indicando a 
da acção, dera · uma impropriedade.- Por outro lado, 
a extensão da mesma palavra. representa ao viYo a tio 
tempq que é indespensavel ao proseguimento da dieta ac
ção. - Assim, arnadu,recimento, appodrecimento, embru-:
tecimento, padecimento, ado1'mecimen·to, rsperguiçamento, 
des{allecimento, esmorecimento..,. enfraquecimento, envelhe
cimento, e outros vocabulos semelhantes não admitlem 
syncope, ou conLracção (1). 

Passando agora a Lracto.r das propriedades d<~s. pa- . 
lavras graves, diremos que por sua natureza e estructu
ra se prestam excellentemente á: fluidr.z que é propria do 

. (1) Todos estes vocabulos sam co..npostos com a desinen
c.la ento, formada do particípio activo iens, euntis, do verbo la
tino eo, is, i1'e, ír, caminhar, progred ir; do que bem nos pode
~os convencer, observ<.~udo a linguagem usada nas nossas pro
"VIncias do Norte, em que a referida desinencia se conserva com 
a fórma primitiva iento, dizendo seo·s naturaes no patrio dia~e-

, cto:- accabamiento, contentamiento, ,-ccebimiento, etc. 
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estilo narrativo, fazendo qne o discm·so se cicsilsc e cor--
ra, sem a cada pas,so embari'ar nos tropeços que lhe pM 
a accumulação das- pai~Has _ agudas, que sam princip'al
mente ás que lhe demoram e retardam o_ proscgnimenJo. 
-Eis um trecho que pro r a o quanto um longo segu i
mento de pal_avras g.ra ves contribue para dar ao estilo 
esla fluidez de q-ue accabâmos de-falar, e mesmo um cet
to tom natural e de simpleza q.ae muiúo convém a qual
quer assum pto nll rraLi r o, 

Ja no largo oceano nnYegavam, 
As inquietas onda~ appartando , 
Os ventos brandamente res-piravam , 
Das náo's as vala'S eonca v as· inch_ando ;. 
Da branca escuma os mares se rnostraYUil! 
Cobertos, onde as proas vam cortando 
As marítimas ag-nas coilsagradas, 
Que do gado de Próleo sam cortadas. 

Quando os Deoses no Olymp0 luminoso, 
Onde o goYerno está da humana gente; 
Se ajuncta-m em concilio g-lorioso 
Sobre as coisas futuras do Oriente·• 
Pizando (;) crystaltino eco formose, 
Veem pela .Via Laclea j.unclamente, 
Convoca~os .da , parlc do Tonanle 
Pelo nel) gentil _ do YelhO' Atlante', _ 

Cam. Lus. C, L o Esf. 19 c 2Ó· 

Prestam-se mais as palavras graves a formar as co~ 
res proprias de um assumpto triste, como nas seguintes 
eslancias : , 

Assi como a bonina que cortada • 
Antes do tempo foi, candida c be'lla_, 
Sendo das mãos lasci,,as mallractada 
Da menina que a trouxe na capella, 
O cheiro traz perdido c o cor• murchada: 
Tal está morta a pallida donzella , 
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Scccas do rosto as rosas, e perdida 
A. branca e viva cor. co'a doce vidn. 

As filhas do MonJcgo a moi·te escura 
Longo tempo chorando memoraram ; 
1~. por mcmoria eterna·, em fonte pura 
As lagrymas choradas transformaram : 
O 11ome lhe puzeram, que inda dura, 
Dos nmores de Jgnez, que alli passaram. 
Vede que fresca fonte rega as flores 
Que lagrymas sam agua, e o nome amores. 

ld. C. 3. 0 Est. 13'1. e 135. 

Ou como 'n. estes \"crsos: 

Tendo o Jslro junclo á foz passado um dia 
l\'le lrasviei da cacadora turba ... 
Eis que do Ponto' Eu.x.ino avisto as ondas . 
E d('paro co'a loiza de um jazigo~ 
E um loureiró, que a cobre com seos ramos. 
Arninco herva q'affoga um lacio lemma, 
C'um Yerso inteiro dou saudoso c triste 
De Elegia de um VaLe desteíTa.do: . 

273 

Vae (não t'.o levo a mal) meo livro a Homa (L). 
Franc. 1\lan. Os 1.\'larLyr. L. 7. 0 p. 2"19. 

. -Ou como na seguinte dcscripção da mais profunda 
tnsleza : · 

Vereis a um d.estes, quando ainda se conta no nu
nlc!'o dos Yivos, descorado, pallido, macilento, myrrha
do, as faces sumidas, os olhos encovados, as sobrance
lhas ca{1idas, a cabeç-a derrubada para a terra, e a esta-

(t) Parve, (nec invideo) sine me, Liber, ibis in Urhem : 
(Hei nlihi !) quod domino non licet ire tuo. 

Ovid. Trist. Lib. 1. Eleg. t. 
VOL. U. . 18 . 
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tura toda do corpo encurvada, <1cnnhadn, uiminuida . 
. , Vieira, Serm. T. 7. 0 p. 380, col. r.a 

Prestam-se mais as dietas pnluvras a compor o co
lorido! suare de un1á pintura lascira: 

De uma os cahellos de ouro o rent.o leva 
· Conendo, e de outr:.-~ as f1·aldas delicadas; 
A ccenclc-se o clesej o que se cera 
N'as alvas ca.rnes subiLo mostrarias: 
Uma de indust.ria cáe, c ja releva 
Com mostras mais macias, que indígnailas 
Que sobre ella cmpecemlo Lambem cáia 
Quem a seguiu pela aren~sa praia .-

Cam. tus. C. 9. 0 E. 71. 

Sam oulro-sim proprias (IS dietas pRlaYras da ex
pressão meiga de affeclos amorosos; por exemplo: 

Mas agora que Marcia vire · auscnlc; 
Que não me alenta esq11íva 

C'o hrant.lo JMIIllO t.lc um de seos agrados, 
· Que farei inféiiCP, 

Se Lu, meiga Espcranç.a, niTo me acodes :? 

llai que um de seos agrados é mais doce, 
Que o necL:ul saboroso; 

É mais doce que os bejos requintados 
·Da namorada Venus, 

A que o Grego (1) põe preço Lnm subido. 
Franc . .Mun. Otle á Esper. T. 2. 0 p. 121 e seg. 

Edic. ele i 801. 

Prestam-se, ftnnlmcnl.(', ns palanas grave-s á pin; 

(1) Anacréontc. · 
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lura de um objecto que se move, que Htt' fugindo, que 
não pára; v. gr. . 

O verso livre do grilhão pesado 
Do triste consoante, 

É como a fonte d'agua cryslallina, 
.Que brandamente corre; 

Ou comÓ a náo dos ventos assoprada 
Que Yae cortando as ondas. 

Almeida. 

.... . 
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CAPITULO H. · 

IH Pr.OPTilLDADJ! QU E A LI~GUA T~IIJ IIE SEII M :C ENTI.' /ID .\ 

E PTI ')SOD .CA. 

Outra propriedade lem a língua porlugueza, que a 
torna sulllmamenlc cnergica vehem enl.c e expressiva; 
q ua I é a de ser a.ccentttada c pr.Jsodica; pro priedad c · 
que lhe provém, sem duvitla, de terem os porluguêzcs 
umn nlma pat.helic:1 e apnixonadn; por cujo lliotivo mo
dularam as palavras accenluando e affinando as '·ogacs 
pelo tom mais ou menos intenso, mais ou menos pathc
tico e vehcmcnle das fibms do coração . que os varios 
aífeclos lhe faziam ril)l'ar.- D'esta propriedade que a 
língua possue tle sr.r acccnluada lhe r em o poder admil
tir nos versos o melro latino , qttr, em nrtlad e, não sa-: 
hemos até que punlo chega a -irlliL<ll'; porque lambem 
ignoramos hoje o Yerdadeiro · modo de pronunc.iar dos 
romanos,: c o quanto a harmonia ue nossos acccnlo:; 
prosodicos · pt}de compelir com o encanto <jllC era pro-
prio da quantidade.. . 

Todavia, é certo que d'esl.a imitnçã:o , quantlo mes
ll10 imperfeita, é suscepliYel a lingna portugucza.- E. 
por ser mais uma elas propricdndes que a di sllngucm , a 
não dc,·cmos omillir; antes nos pnrecc accertado dar 
<1qui al guma idéa do hexamclro po rtugucz , em que va
rios engenhos nossos se Lccm cxcreitfldo, c qne, segundo 
o entender de um illustrc poeta_, qu e as musas ha pouco 
perderam , pódc ainda appcrfeiço::ir-sc muito (I). 

· (i) Falo de J . M. da Costa e Silva, que no P1·ologo á Tra~ 
ducção uos Á1',qunautas, Poema de Apollouio n hodio, diz que 
esteve para a fa7.CJ' em verso Ttexamétro, especic de melro que 

• julga poder ainda apperfciçoar-se muito. Porei as proprias pala
vras do A. 

"Quanto á versificação escolhi o verso henuccnsJllabo solto. 



DA LINGU.'l PORTUGUEZ,\. 277 

Os "Versos que passtunns a transcrever sam elegia
vos; i. é compostos de hexwmetros allernaclos com z;en
thamet·ros. 

Veos funebres da .Morte, que fulgurando nos astros 
Cá sobre a te~ra pnl!ida. sombra cob1e, 

· Dae-me que subinclo ~s fontes da elhe.rea vida 
l\fy.~terios sonde, que a,·ido o eco recata. 

Da lnunana sorte os quadros notando medonhos 
Fluclua a mente, parido o seio treme. 

Jlins occultando mostra a proYidcncia meios 
Qae aos morlacs olhos cega Yereda traçam. 

Por clla a i·azfio m;uch~ ndo racilla; tropeço~ 
Acha da Ycrdade ua escurecida rola. 

Da sort.lida Cubiç·à, da Tyrannia cruenta 
Cair uas garras a Inlegrit.lade Yemos. 

Com torpe jubilo (0lgando o crime triumphn, 
. E em pl'anto e ferros a humanitlade geme. 
Na horrenda alluvi:io de males, que a terra desolam, 

Naufraga a Yirt;.~tlc, quasi que o termo tóca. 
Fcins mais que Estyg:a treYa, de lucLo cobertos 

Os tristes · dias da escravidão negrejam. 
Ja curYo de crueis Tvnmnos á ferrca vara 

O genci a humano ; .. ira de pranto d1as · 
N(~sscs que inda a magoa aponLa, de E macia campos, 

Onde hosLes paLrias crua peleja ,abriram : 
Ao- crime jus, triumphos á infarnia dando·. 

Co'o insulto a sorte quiz macular os C\'OS. 

Et cCBtera, et CCBtera. _ 
V.c. Pedro Nolasqo, lnYcst. PorLug. ~. 0 30. 

hem que alguma vonlaue tivesse Je fazer uso do hexamelro, de 
ljue a nossa Jingua é 11111i susceplivel, ja pela l'l!ci lidade com que 
adnlitte as transposições, c jil pela auunJa ncia de dicções da'cty
llcas, e pela clareza e determinada accentuação Je suas vogacs, 
colllo se prova por muitos ensaios que se teern feito des~é UIC7~ 

· lro, que pódc ainda· aJJperfeiçoar-se muito.)) 
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Os versos hexamelros e penlhamett·os podem com
parar-se á ~xpiração e 'inspiração humana; das quacs a 
primeira se prolonga sempre mais do que a seguntla. 
Tal especie de versos nós parece, pois, um J:cspirar uni
forme, em qu.c ha, por cerlo, uma ~uaviuadc c fragran-
cia qu<11he é parliculaL -

•\ 
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CAPITULO 111. 

DOS ME :OS n:~ QL"E A LINGU.\ SE SERVE PAR.\ I'RQUUZIR 

V.H\~ US LFFEITOS ARTIS1'1COS. 

Entre os meios mcch~uicos que a lingua usualmente 
em prega para · pr·od uzi r -Yarios effei Los artísticos, cabe 
aqui mºncionar a 1'Cpeti[ã'J que faz da mesma palavra, 
l;~nlo para exaggerar a idéa de ~tma g·randeza ou quan
tzclade; como para den~ ta.r a 1·epet'ição -e intensidade de 
tt:ma acçao; como, finalmente, pam esforça·r uma mtima
tl.va.- Este ineio que A. das Nc\'es l'crcira, 'n uma 
Mernoria offcrecida á Academia R. das Sciencias de Lis~ 
boa asseYerou ser um hebraísmo ( l ), não é senão um 
ilrlific_io proprio e peculiar; posto,4ue desconhecido d'a
~IUelles que, fallos de critica, ignoram o quanto o genio 
l!nitati \'O da lingua porlugueza tende a senir~se de Indo 
o que é capnz de . dar grandeza e relevo a uma idéil, 
s?m ir mcnclig~H· o ouro escasso de uma língua pobris
?rrna, como é a dos hcbreos.- A língua d'esle povo, 
~lllperfeila na parl~ mechanica de sua grammnt.ica, pur 
ISso que, além ue outros muitos defeitos, carece de dcsinen-. 
c_ias proprias para formar o plural dos 11ornes subslan
ln·os; supprc esta falta com a repetição forçada_ dos mes-

{1) No Ensaio Critico, sobre qual seja o p rudente "so cJas pa
lavra~·. diz : 

«Goza a nossa liogua de alguns hebraismos, que tecm mui
las vezes singular energia; como quanüo uizeu10s exaggcraodo 
o tempo: -D·ias c dias, armos e annos, etc . ; ou as coisas: Ri
lfue.:;as e mais 1'iquc::as; -pmzercs c -mais pmzeres. Todo o seo 
Cuidado é estudar e· ma·is estuda!'. No ambicioso todo o seo cui
dado é Sttbi'r, s·ub·ir, sttbir·: e lambem loucum das loucuras. e 
0 Utro~ 111odos de falar seruelhaotes, que ninguem ousaria vitn
~l:!rar, ~em se expor ao riso do mundo prudente. l\1etU. de titter. 
üa A(;ad. R. das Sciencias de Lisboa, T. 4.. 0 p. 355. . 
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mos nomes.- M;1s este mbio, (1uc nos hcbrcos ~ filho 
da inopia e da necessidade urgente, em nós é un1a ri
queza de elocução, uma bclleza e clegancia; sendo, aliàs, 
invençãl) Iam simples e natural, que até as mesmas crcan
ças em suas axaggerações e a:ffirmativas costumam rc
pcli(mui las Yezes a mesma palaYra . 

Para proYarmos até á ev~dencia que o mcclwnismo 
de que lractâmos não é uma locução hebraica, fortuita
mente introd-uzida na língua pelus eruditos, em cujas 
obras só devera ler cabiinenlo; mostraremos que até em 
nossos adagios, e rifões yuJgarcs, sorte de porluguez 
sem joio, que tem lodo o sabnr e travo nacional, 'se cn
c.ontra frequentemente a repetição da mesma palana 
pa1·a represe~lar aJ,gumas das rcferidas ·idéas; v. g1·.
Gotta a gotta o mar se esgolla ; -Grão e g1·ão enche 
a gallinha ·o papo;- Molle c molle longe vae o homem i 
-- De farei, farei mmca me pagarei ; - Nadm·, nadm·, 
ir morrer á beira ;.-De 1·u.ge, 1"Uge nascem os c~sca-
vejs ; etc. · · -

Nos exemplos, qt1e em seguida passâmos a tnmscre
Yer, se nos ofl'crccem lodos os e!feilos de clo ~ ução, pro
duzidos pelo mechanismo de que lraclàmos. 

Repe ti ção do mesmo nome exaggerando a idéa de 
numero e qumltidadc. 

. . . . . Eis se abre a porla 
E uma luz frouxa, como a que entre ir~urli.\S 
E heras flor idas .(cupula que Flora 
Não de_sdcnha habitar na prima,;era) 
Lhe descobre sem fim sallas e sallas. 

Franc. 1\Ian. Ober. C. 13, p. 23,1. 
Galas 11. mais galas para o corpo, sedas ·e mais se

da-s para o corpo, ouro e mais ouro, joias e mais joias, 
vaidades e mais vaidades para o corpo.. Vieirl1, Serm · 
T. [,. 0 p. 2·88, col. 1.a 

Desta banda não ha mais que festas e mais festas:· 
hl. Cartas, T. 1.° Carl. 73, p. 233. 
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·scnc -lambem a r:epelição do mesmo nome para es
forçar uma inLimaliva (1); v. gr. 

Aos infieis, Senhor, aos infiei~, 
E não a ruim que creio o que podeis. 

Cam. Lus. C. 3,0 E. H>. . 

HcpÚição do · mesmo YCrbo denotando a repetição, 
augmen Lo c itllcnsidade Ja a ação que sign i lica. 

i\Jctlo mão á fullw: 
Pux o, puxo, com ~uanla força lenho ; 
Na bainha em pcrrada a ferrugcn ta 
Autos nullos ... 

. Franc. 1\-Ian. Obcr. C. 4. 0 E. 69 . 
Entre tantos mol:rjos, só, calado, 
Chupando os dedos e roendo os ossos 
Comia e mais comia o Dom Alanc . 

· Diniz, O Hyssopc ,. C. 7. o p. 99. 
Semelhantes ao fulllo que sobe e sobe, c, emlim, na 

maior altura se desfilZ. Heitor Pinto, lmag. P. 1 .a 
Dial. 5." C. 8. 0 p. 187, col. 2.a 

Hcpetir,ão do mesmo Yerbo seninúo de augmcnlur 
uma in ti m:Jti n. ' 

Quando ~-!crcürio em sonhos lhe apparece, 
I"izcntlo: fu.ge, fuge, lusitano (2). 

Can1. l.u~. C. 7l. 0 E 6L 

(I) Em latim é o mesmo : 
Anna, v li' i, fcrlc arma. 

Vir~ . lEu. L. 2.• v. 668. 
11/e, me; adsum qui l'cc•; in me convcrlite l'crrum . 

Ibid. L. 9 ." v. 427. 
(2) E' imitação do v. 44 do L. 3.• da Eneida, onde se 

~tcha e.npregarlo o IJICSmo mechanismo: 
lleu! fuge crudeles terras, fugc -lillus avarum. 
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~ão eram os traCJllelcs bem tomados, 
· Quando dá a grande c subila procclla: 
Amaina, dícc o mestre a graiHres brados, 
Amaina, dice, amaina-a grnnde vela. 

Cam. Lus. C. G. o E. '7 f. 
A.bri, ob.'i cstns entranhas; vede, vede este COI'i.lÇ\5'0. 

· Vicirn, Serm. T. 2. 0 p. at9, col. 2.a 
Di9go Soares Yendo que o triste dG Yclho, to~o 

banhado em lngrymas, pegaYa de sua filha, sem lhe 
respondet a ellc palanH, - dice para o capitão tia sua 
guarda, qu·e era urn Lurco: _mata, mat~ esse pcrro. Fern. 
Mepdes, Peregr. T. 3.° C. 191., p. l.il. 

. llcpetiç.ão do mesmo adYerbio, senindo de df.r-for-
ea a uma intimaliYa. • 

\ • Fóra, fó!'a com essag. velhices. Souzn, Vi tia do Are. 
T. J. o L. 2.° C. 'i3, p. 307. 

Mn.ndaram pedi~; ao prelado que logo, logo quizcssc 
' 'ir fazcr_a refo1·ma. Vieira, Serm. T. !1. 0 p. 1 !H e scg. 

Pelo que, senhores, vos peço n todos muito, muito, 
muito, por mercê que uingucm me contra1·ic isto de que 
tanto pende minha honra. Fern. Mendes, Percgr. T. 1.0 

c~ 63, p. 25o. 
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CAPITULO IV. 

' 
DA. PitOl'IllEDADE QUB TEJ\1 A LINGUA DE SER TltAN~ I'031TlYA . 

Passemos ngora a lraclar de 11ma das ·mais exccl
lenles qualitlades que possue a lingua portugueza, qual 
é a de ser transpositiva.- Esta qualidace torna a mes...: 
ma lingua ,susccptircl de um grande numero de bellczas 
de elocução ; Jlorque pcrmillc que as palanas se collo
qucm não só no logar mais conveniente em rc:ação á 
harmonia elo discurso, a qual .pro\ém de uma accerlada 
comllinacrro das Yogaes c consoatllcs, senão onde as 
JUCSillaS ·pal.avras possan1 produÚr o maior e.!feilo ora-
torio. · 

Sabemos que a collocn.ção das pnlauas não é coisa 
indiffercnle para dar calor e graça a um período; para 
fazc1· anlltar uma imagem ; para U<lr Yiua a um pensa
mento; para produzir, em fim, uma YiYa e profunda emo
ção. - D'isto nos o1Icrece singt~lar leslimunho o Prin.,.. 
cipe da Eloquencia )·omana. -1\i o Traclado que escre
Ycu c nos .deixou eom o titulo- Ora.tor,- Yemos ser a 
clocttção a parte de que mais accuradamenlc se occu
pou; e que 'n esta mesma foi a harmonia, que resulta 
da escolha é combinaç.ão das palanas, o objeclo a que 
deu a mai9r importancia; como bem se deprehende de 
Yarios casos que refere, c dos qnacs nos parece oppor
tuno e Yir a ponLo transcrever o seguinte:- cc EstaYa 
cu presente, relata Cícero, quanuo C. Carbon, tribuno 
da plebe, 'n uma allocução ao poYo prorompeu: Oilfa.·r
ce D·ruse (palrem ctppello) , t-u dicere s:· lebas sac-ram esse 
rempublicam; quicunque e 1m violaviss;nt ab omnibus esse 
eis penas .persolutas: patt·is dictmn sapüms, temeritas fi
lii comproba'VÍ't: >> E-;le dichorco compToúavit, ajuncta 
Cicero, excitou por sua han~Jonia um grilo tle admira
Çéto em lodo o audilorio . - Se o orador} obserYa elle, 
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tiYesse terminado o perí odo dizendu: comprobavie ~l-ii 
temeritas~ ja nada pr·oduzira: jum ndúl erat. _ ' 

Eis como da collocação· de uma só palaYra depende 
um granJc cffeito oratorio! . 

Tem, pois, a lingua porlugueza, pela faculdade de 
iiiYerlcr e lran~pÔr U ordem direcla do uiSCUI'SO, a Yan
lügC!ll de poder prestar-se a infinitas bellezas e elcgan
cias de estilo, c aos Yariados' encantos da harmonia ·que 
resulta da conibiuação dos sons c dos uccenLos das pa
la rras. 

É certo que esta fncnldadc de inYersão c transpo
sição é 'n clla muito mais limitada do que na linguados 
romanos.-- Mas se rn prosa não é suscepliYel das mes
mas inyersões c transposições que sam proprias da ora
ção latina; no Ycrso, que é rea lmente onde as linguas 
mosLrum o que sam , quasi que chega a compelir com as 
clegancias que 'n esta parte ostentam as Musas do Lacio. 

Eis alguns exemplos que podem confirmar esta as
serção: 

Inversõ,"s. 

As arhw~ e os \'at·ôes assignalados, 
Que da occidculal praia I usi la na 
Por mar·es nunca d' ;mtes navegados 
Passaram inda aléJÍ'I da Taprobana, 
Em perigos e guerras esforçados 
:Mais do que promeltia a força hunHlllil: 
EnLI•e genl.c remota edificaram 
1\"0\'0 reino, que tanto sublimaram: 

E lambem as memorías gloriosas 
D'aquclles reis, .que foram dilatando 
A· fé, o imperio; e as terras ' 'iciosas 
D' r frica , c d'Asia andaram d<wastandu : 
E aquelles, que por ·obras ,-<llerosns 
Se ,·am da lei da morte libertanúo : 
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Canlrmuo espalharei por toda n parir, 
Se a tanto me ajnd-ar o enge nho c arte (i). 

Cam. Lu::; . C. t.o E 1.a e t .a 
A grita se rcy;mta ao eco da gente. 

Id. C. 2 .0 E. 9L 
Amcudam-se os brados accen.didos, 
Tapam co'us mãos os mouros os ou viuos. 

Id. ibid. E. 100. 

O eco fere com grilos ni sto a gente. 
lu. c. · 6. o 1~. n. 

Os cornos ajunclou da ebnrnea lun, 
Com forca o moco indomito exccssi rn . 

• 
1 Jd. C. 9 -0 E. 48 : 

Quando por mar Jeqn em naos Iucás 
O perltdo Pastor a ho rpeda IIclena, 
I>rendcu em ocio ingrato os Ycntos rapidos , 

Por cantar feros f;; cl os, 
Ncrco (2). -

285 

Elp. Dur. Lyr. de Hor. T_ (o p. 67. 

(1) Esta inversão é nmn das mais arrojadas; ao passo que 
produz maravilhoso clfeito oratorio pe la su spensão em que tem 
o espirito dos leitores, fazendo -lhes esperar pelo termo de um 
enunciado de tam extraordinarios prodígios. 

(2) E' a mesma construcção que a do original latino.: 
Pastor cum trahcret per -freta navibus 

Jt.lacis Helenen pcrritl us hospitam ; 
Ingrata ccleres obruit otio 

Ventos, ut canerct fera 
Nercus fala. 

Hor. T •. 1, OLI. to . 
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A li o fero D:1co; a li os Y:Jgos 
Scylhas, cidade~, gcn lcs·,- feroz La cio, 
1~ úos harbaros Príncipes as matlrcs, 

E os Heis purpureos lemem ( 1 )-
Elp. Dur. Lyr. de . IIor. T. 1. 0 p. 131 . 

Tmnsposições. -

.1:1 socins do Ycrão que " mar temperam, 
As Thracías víraç·õcs as Yclas incham: 
Ja não regela o prado., cu soam rios, 

Co a hiberna nc\'e turgidos (2). 
Elp. Dur. Lyr. de Uor. T. ~. 0 p. 1.93 . 

Naos arma c nellns mctl.e cui-ioso 
l\lcrcatloria, que. offct·eça, l'ica. 

Cam. Lus. C. 7." E. 3 í. 
Junclo <la Ara, em YCO branco as Virgens Cíinl:un, 

Povo assisLc aos myslerios numet oso. . 
Fré\llc. Nlnn. Os .Marlyr. L. lJ 0 p. t9.i. 

Abnlou-sc ás razões que ouYiu po·liti·cas 
Do oratlor dos cltrisliios. 

Iu. ibid. L. 1 o, p. 2n. 

(f) E' a mesma couslrncção. qnc a latina: 
Te Dacus asper, lc profugi Scythm. 

Urbesque. gentesque, el Latium fcrox, 
Uegumque malres barbarorum, et 

Pnrpurei melnnnt Tyrauni. 
flor. L. 1, Od. 35. 

(2-) E' versão da strophe 1.4 da Ode 12 do L. 4-. o. das de 
llora_cw; e 'note-se que não só fica transposto o subslanttv? para 
depots cio seo antecedente, senão que a construcção !aLma se 
guarda toda em portuguez.- Eisaqui o original: , 

.Jam veris comites. qu re mare temperant , 
Impellunt animre lintea Thracire: 
Jam nec prata rigent, nec lluvii slrcpnnt 

Hiberna niye turgidi. 
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Conin-se na sagrarla fscriptura, que parliram os 
filhos de Israel de Egypt.o c_'o alforje feito de pão mal 
comp 1slo c anwss:ulo, con1 a pressa da fugida, asmo, e 
cn mnssn. Arraes. Dial. 6.° C. 2. 0 foi. ·20í v. 

Acontece mt~ilas Y_ezes quando botam as sortes ro
hre . coisa de peso, se a sorle não sahc boa, ou se bo
lantlo um na Yio ao· mar não ' 'ac bem, e lhe acontece 
qualqu er falta, arrcmellem aos deoses c os lanç.am na 
~tgua, c mcllem-nos na ehamma ás Yezes do fogo. Fr. 
Gaspar da Cruz, Tr;acl. da China ~ C 27, p. 16·5. 

Insign<'s l\Jarlyres que com glorioso s.lllgL:e rega
rum suas pi·aças nos . lempos da genlilidaJe antiquissi
mos. Souza, Vida do r, rc. Dedic. 

Cnbc aqui expor vrna observação que ha muito ha
Yemos feilo sobre a collocnçno elas plllanns: e vem a 
ser fLUe a gr. nele p·ax:midcde, ou distancia, a ~sim elos 
verbos , como cl, s·nomes nos ·varies pericdos -de um dis
cu•rso faz grandemente re,:lçc1: o est·ilo dgndo-lhe nobreza 
e sublimidade.- D·esta obscnaçüo se lira uma regra 
segura de elGcução, ~ue , nos parece imporlnnlissimn, 
por ser inteiramente ~pplicaYel á língua portuguezn, que 
d'clla se pôde approveilnr em razão da propriec..l:.lde que 
tem de inrerter e transpor as oraçõc~. -· É, pois, um 
seg1:edo de clocução que deixfunos registrado, e cujo 
l.Jellissimo efft~ilo passâmos a fazer Yer. 

Exemplos de quando os verb:;s ficam junctos. 

Vcndo-:os os mouros vir, como ·ja dantes {ug,iam, 
fugiram muilo mais. Fern. Lopes, Hist. da lndia, L. Lo 
c. 7." p. 36. -

Fez a. jorriada de Pondá. ás terras do Ida leão e tan
to que o tempo to1·nou, tornou elle taml1em d'armada á 
guerra de €ambaia. Luoenn, T. 2. 0 L. 6,° C. Lo 
p~ 2 93. 

l)o'r um dia de jejum. banqueteou scple, e por um 
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sermão que- O?tvút, ouviu muitas comedias. Man. llcrn. 
Estim. Pracl. p. 3S3. 

A noite. a confusão, e o somno os trazia a encon
trar o .pErigo de que andaYam fugindo: er·rando misera
,·elmcnle se desviaYam l;mto dos scos, como dos inimi-
gos.' J. Freire, Ca$tr. L. Lo n. 0 6. · · 

Só ln, tu puro amor, com -força crua, 
Que os corações humanos t.an lo obn:g 1, 

D:·ste causa á molesta morte stw. 
Cam. Lus. C. 3. 0 E. {lU. 

, Ei-s o mestre, qnc olhando os ares anda, 
O a pilo toca; acordam despertando 
Os marinheiros de uma e de outra · banda . 

fd. C. G.o E. 70. .· 

E Dione, que as rosas entre a neYe 
No rosto tmz, descia diligente. 

Id. C, !'. 0 E. 3G. 
Ao longo tla agua o niveo C)'sne canta, 
Responde-lhe elo t·amo philomela. 

I cl. i bi LI .. E. ú 3. 

· E;;::.cmplos de quando os verbos ficam distantes. rntri! si. -

Eni1·ava a fomíosissima Mfll'ia . 
l1elos paternaes paços sublimados, 
Lindo o gesto, mas fora d<J alegria, 
.E !'cos olhos em lagryrnas banl1ados: 
Os ca1)e11os angelícos traziJ 
Pelos eb1ttrneos hombros espalhados. 

Cam. Lus. C. 3.o- E. t02 . 
Traziam-na os horrificos algozes 
Ante o rei,· já movido ·á pietlacle; 
.Mas o povo eom falsas, c fer0:ws 
l1nzõcs á morte crua o ·persuade. 

It.l. ibiu .. E. 1:!L 
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Do justo e duro Pedro nasce o brando, 
(Vede da natureza o desconcerto) 
R-emisso, e sem cüidado algum, Fernando, 
Que Lodo o rein_o· poz em muito aperto. 

Id. ibid. E. 138. 

Exemplos de quando os verbos ficam distantes 
e os nomes. proximos entre si. 

Verão os cafres asperos e avaros . . 
Tirar á linda dama os seos vestridos : 
Qs crystalinos memb1·os, e preclaros 
A calma, ao frio, ao ar ve1·ão despidos. 

Cam. Lus. C. 5. o E. 47 . 
Não tinhamos alli medico astuto, 
Ciru-rgião subtil menos se achava. 

. ld. ibid. E. 82. 
Eneosla-se no chão ; que está cahindo 
A cidreira co' os pesos amarelos: 
'Os formosos limões alli cheirando 
Estão ' 'irgineas tetas imitando. 

Id. C. 9. 0 E. o6. 
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Este effeito sobe de pon,lo quando os nomes-, além 
de se acharem collocados juncLos, se acham tambem no 
mesmo caso; v. g. 

· Converteú-se-me a carne em terra dura, 
Em penedos os ossos se fizeram. 

Ca~n. Lus. C. Õ. 0 E. 59. 

Em latim vemos empregada esta mesma disposição, 
de que resulta egual belleza; v. gr. 

Rediunt jam gt~ami~a campis 
A1·boribusque comre. . 

Hor. L. 4.o Od. 7.a 

Cumpre, poréln, não abusar de um artificlo, cuj_a 
VOl., U . 19 
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graça facilmente degenera em affectação e mo1iolonia.
A frequente repetição do ' mencionado arLificio é o de
feito capital ' do nosso J. Freire, cujo estilo, CJue · muitos 
se não cançam de admirar, e re;:mtam inimitável, par
ticipa do rebuscado dos seiscentistas pela frequencia das 

. antilheses, especie de conce·itos que veem de envolta com 
a collocaÇão de que tractàmos ·e de -c1u~ tam repetida
mente abusa (1).- Sem embargo de tudo isto, e em 
abono do mesmo escriplor, tleYemos dizer que a dicção 
é pura, e que o estilo eulto e fluente tem um colorido, 
que não será, embora, o mais proprio de um assumpt(') 
llislorico, mas que P, certamente, vcnusto e gl'acioso.
As conslrucções de que usa sam semp1·e invertidas; e 
sendo a Vida de D. João de Castro um dos linos mais 
populares que conhecemos, e. que ' todos Jeem com avi
dez, é fora ele duvida que a oonst.rncção im'ersa está no 

(t) Os exêmplos, que em seguiria passamos a transcrever, . 
exhibem a prova de uma e outra coisa: · 

_ Mostrou-se lo~o affavel com os povos, com os soldados li
beral. Castro, L. 1. o n. 0 44. 

Seguindo a natureza dos juizos humanos que- nunca deu 
louvor ás desgraças, qcm ás victorias culpa. Ibid. n.o 55. 

Considerando que este delieto era rcio para exemplo, para 
castigo pouco averiguado. lbid. L. 2. 0 n.o 24-. 

Elles tinham a vantagem do numero, a do Jogar os nossos-
Ibid. U. 0 68. . -

l)eleijavam com os nossos corpo a corpo eguaes no sitio, 
no numero maiores : Ibid. n. 0 76. 

Da·ncto subitamente n,elles fizeram em pequeno espaço es-
trago grande. Ibid. n.o 94. . . 

Parecendo pae na paz, na g~1erra companheiro. Ibid. n. o 99. 
, . Pessoa tàm importante pela, arte, pelo valor não menos. 

lind. n.o 119. 
Esta armada ..• é freio a Ruruecão, aos nossos muro. 

Jbid. n. 0 181. . _ 
Misericorrlia aos · soldados importuna, _grata á humanidade. 

Ibid. L. 4-.• n.o 54-. . 
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gosto e no genio da língua porlugu~za ; porque, aliàs, 
bastara esta unica circumslancia para que não tivesse a 
' 'oga que tem, e para -que ninguem .o lesse s-enão com 
ledio e dissabor. 
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CAPITULO V. 

ONOMA.TOPEIA S.- EX.CERPTOS . 

Além das propriedades, que havemos referido nos 
capítulos antecedentes, e de outras que por brevidade 
omiltimos,' tem mais a língua portugueza a de ser ri- . 
. quissima ue vozes onomatopaicas, que sam as que imi
tam os sons naturaes das coisas que representam ; d'on
ue o grande effeito produzido por estas vozes; pcrque o 
mesmo é ouvil-as, que conceber a idéa das coisas .que 
significam, e, ainda mais, imaginar que a-s temos ' pre-
sentes. . . 

Po.·r aqui letdas c.s palavras onomalopaicas que pos.
suimos fôra coisa Iam ociosa como impenmente;- mas 
tambem não nos podemos eximir de dar a conhecer al
gumas, e serão as q\1e 'n este momeuto nos occorrem e 
estão a saltar dos bi·cos da penna:- trovão, estalo, za
bumbo, sonido, có (f) •. estoiro, assobio, baque, tromba, 
batuque, rugido, barulho, calimp lora, LraquiLana, cho
lo, rufo, gorgeio, ronco, zurro, estrondo, zun)-zum, es
tampido, cegaiTcgu, zéribanda, susurro, zão-zão, ruge
ruge; pincl10, zapeLrílpe, calrapuz, algazarra, trombeta, 
tt'abuztlna, gargalhada, ·t.rahuco, berimbau, trinque, bor
botão, fuga, estalido, ribombo, matraca, rincho, berro, 
tombo, fragor, sarrido, rojo, ruído, jorro, trote, fragua, 

· rixa, rúsga, charanga, urro, traquinada i - grasnar, gra
lhar, grunhir, roncar, bramar, latir, rQsnar, uivar, zur..: 

(1) Voz imila-tiva do soll) d~ pancada que se dá no alto 
da cabeca. . 

«Nem dice ·ma is senão que fizera aquillo, porque lhe viera 
á vontade pelu c6 que elrei lhe dera na c1beça , l> Feru. Mendes, 
Per.egr. 'T. 3.° C.177 ,' -p. 68. 
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rat·, bufar, gannir, relinchar, urrar, chiar, rugir, ber
rar, coaxar, zumbir, balar, regougar, cacarejar, rodar. 
romper, rasgar, roçar, escarrar, t.ussi .r, arrastrar, ran
ger, 'serrar, serrafaçar, roer·, estrug~r. remar, bradar, 
raspar, frigir, resonur, . zurzir, ch.otar, estalar, sorver, 

.estrabuchar, esfregar, zonchar, t,ufar, soprar, azoinar, 
esganniçar-se, zunir, rojar, resmungar, resingar, renhir, 
fungar, serrazinar, traquinar, ele. 

As palavras designativas de objec.tos q.ue não pro
duzem som, imitam o que naturalmente se lhes deve 
attribuir.- 'N este nnmero se comprehendem os nomes 
pt·oprios· dos gigantes, que não tendo voz alguma natu
ral, por serem figuras imaginarias, se lhes attribue, com 
tudo, uma voz roucanha, medonha e espantosa, designa
tiva da grandeza, robuslez e brutalidade de indivíduos 
de tal especie. - ·D'aqui os nomes de Dramusiando, B~e
zarcan te, Albaza1·co, ·Barro cante; Albarroco, e , outros 
muitos de que estão cheios nossos livros de Cavallaria. 

As coisas asperas e escabrosas, postoque destituídas 
de som, podem ser imitadas co.m bastante . propriedade 
e verosimilhança; e, de ordinario, o sam, per meio de 
palavras compostas de syllabas cuja aspereza nos repre
senta a crespidão e escabrosidade dos objectos que si
gnificam; taes sam por exemplo~ garra, estrepe, farpa, 
ramá, r~eife, rocha,. franja, ·ardo!', furor," ruínas, raiz, 
cardo, mze, brejo·, xarroco, fel'l'o; brenha, tronco, fra- ' 
ga, barranco, .garfo, serrilha, sarro, esturro, cerdas, 
trago, crfistal sarna, rebarba, recorte, serro, caverna, 
barroca; ·ríspido, crespo, arduo, ·amar.go; crestar., fran
zir, arrepiar, escarçar, frizar, serdlhar, ruminar, car-
dar, farpar, torrar, arder. -

As palavras designali:vas de um movimento tremulo, 
ou de coisas que o produzem, ou em qne indefectível
mente o conleniplâmos, imitam o referido movirnento 
per meio de uma articulação . vibratoria, que nos faz 
sentir no ouvido a .trepidação de que essas palavras nos 
querem dar idéa; laes sam: tremor, tremura, frio, re-
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ceio, tara.ntula (t), riso, raiva, horror, torrente, m~~~ 
reflexo, "torno, rotação, tropego, frigido, trepido, VI

brar, rutilar, tremer1 raiar, correr, rír, ele. 
As palavras, em que se rep3te a mesma inflex~o · 

de voz, sam imitativas tia repetição do mesmo movt
menlO', e lambem das coisas que oscillam, ou em que se 
dá qualquer movimento dearhhulatorio, incerto, ou de 
duvida; · v. gr. hambinela, hambolina, barbatana, ca
ranguejo, tataranho, tirotei9, zão-zão, taLibitate, gangão, 
bás.àaque, zigue-zague, zig-ue-úg.ue, vae-vem, bule-bule, 
beberete, tefc-lefe, tir-a-lira, meche-meche, palpitante, 
atarantado, bambalear, trastejar, Latarenhar ~dedilhar, etc. 

Os nomes dos orgãos naluraro da voz, como ja no
.-·lou O" erudi-to auctor do "Mechanismo das Línguas (2), 
· formam-se com a inflexão propria de cada um dos mes

mos orgãos, circ-urnstan_~ia que lhes dá a mais viva ex
pressão c semelhança~ taes· sam em portuguez: gargan
ta., lingua, bocca, beiços, dente-s, nariz, paladar.-Egual
mente todas as palavras que dizem respe~to, ou teem ana
logia com algum dos referidos orgãos, sam formadas 
com a inflexão propria d'esse mesmo orgão.- As que 
teem relação com gargànta, compõem-se da raiz gh, pro
fundamente guttural, que imita ·o ,som que esta inflexão 
produz no mesmo orgão ; 'por exemplo : .ga-rgalhada, 
gargalejo, gola, ga·rgant·ilha, gana, gasnate, gula, gar-

- 1;ot~, garrotilho, gole, gargantão, guloso, engulho, gos-. 
mar (3.), engasga1·-se, enguli·r, etc.~ As que teem rela
ção com ·lin[Jua, constam da raiz l 1 inflexão ~f(},(lria d'es.,. 

fi) Aranha cuja mordcdu~a se accreditava excitar mo·vr
mcntos convulsivos, que só podiam ser accalmados pela musica. 

(2) Traité de la Formation l\lechanique do Laogage, e1 
~rincipes Physiques de f'Etymologie, T. 1. Chap. 6, p. 24-7. 

(3) Perdei cuidado que eu lhe farei salmo ira col}l. que 
!f:OSme o comido. Jorse Ferr. Ulys. t. • .f.,• p. 1>9 . 
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te orgão : linguado, lingttagcm, li?zgua1·eiro, l·ing1wrciz, 
lambisco, lambão, larnbarei·ro7 lambisgoia, lamber, etc. 
- As que dizem respeito aos qutros orgãos vocaes, conJ
põem-se das i·nflexões proprias de cada um dos mesmos 
orgãos. 

Observa1:emos agora que os grandes effeitos onoma
topnicos só se conseguem coliocando as palavras de mo
do que as syllabas imitativas dos sons venham a coinci
dir no Jogar das pausas, ou dos aceentos, lanlo na pro
sn, como no verso; porque ó este o modo de as fazer 
sobresahir: uando~se qur, a ·não ficarem nos referidos 
Jogares, infallivelmente decrescerá o etfeito que devem 
produzir; havendo casos em que tal etfeito ch~gue mes
mo a ser nullo. - Illustr·ernos isto com um exemplo, e 
seja o que nos 9fi'erece a descripção de .urna · noite de 
luar no golpho .de Baias, do Poema dos Martyres do 
Chatcaubriand, na versão portugueza: 

Qual, entre corlczãos, se alça rainh~. 
co·a argenlea luz, c'o .sequito stellante~ 
Nos allumiava desnublada a Lua. 
Desmaiava, a seo bri1ho, o flammeo arroio~ 
Que o Vesuvio dos Lopes borbota v a : 
Do vulcão azulando o roxo fumo, 

- Debuxava os listões de Iris Thaumancia. 
O semblante pacifico de Phébe, 
Ueluzindo, (Phenomeno donoso !) 
Ueflcete, sobre o pelago espelhante, 
As ·crespas costas de Sorrento, e as ribas 
De Heracléa e Pompeia.- Ao som das ondas, 
O lcdo pc~cador, ao longe, . canta. · 

.. Franc. l\'lan·. Os 1\Iarlyr.- L. 5. 0 p. 173. 

A palavra canta é aqui de maravilhoso effeito ; por
que nos faz ouvir a vóz do pescador que imita com ap
propriada harmonia. - l\ias tal cffeilo é dc,•ido em gran
qc parte á c.ollocação d'esla palavra, que deixara de u 
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produzir, se fosse disposta de ou~ro modo.- Façamos 
a experiencia e ponhamos : 

-Ao som das ondas, 
Canta mui ledo o pescador ao longe : 

Ver-se-ha que desappareceu todo o· prestigio. 
- Isto comprova o que attr[s dicemos á cêrca da co\-

. .locação das palavras. -Se desattendermos a escolha do 
logar, haverá palavra que, além de não produzir o ef
feito oratorio que d'ella se esperava, chegue até a p{}r~ 
der a musiea e suavidade que lhe é p,ropria, só porque 
a não soubemos dispôr col)venientemente. 

Cabe-nos ainda notar que, independentemente do 
imitativo das palavras, - póde qualquer discurso, tanLo 
e!D prosa, como em verso, ser rico de onomatopeias, 
uma. vez que 'n elle predominem as syllabas correspon
dentes ás interjeições que exprimem os affectos que que
remo~ prarnover; e que essas syllabas sejam tam artifi
cialmente collocadas, que venham a cahir no Jogar das 
pausas, ou dos accentos predominantes, o que sem falta 
contribuirá para dar ao estilo o tom da paixão de que 
nossa alma está possuída. - Vejamos isto 'n alguns 
exemplos: 

De aleg~ia e joc·undidade. 

Era no tempo alegre, quando entrava 
No roubador de Europa a luz P.hebéa: 
Quando um e outro corno lhe aque.ntava , 
E Flora derramava a de Amaltbea. 

Cam. Lus. C. 2. 0 E. 72 . 

As -syllabas que soam nos accenlos tio primeiro 
verso sam e, á; no segundo ó, e~· no terceiro o, á; no 
quarto 6, á, e, todas conespond·entes ás vozes com que 
exprimimos a alegria, o applauso, e a admiração. · 
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De dor e q~teixume. 

Viu ,-a L ri sle e posta em vida escura, 
Sem marido, sem reino, c sem ventura . . 

Jbid. C. 3. 0 E. 104. 

!191 

As syllabas accentuadas do primeiro vet·so, s_am : 
i, o, ~. tt;- as do segundo i, ei, u, q.ue todas expt·i
mem Iamenlacão. 

Põe-me onde se use toda a feridade , 
Entre liões e tigres, e verei 
Se nelles achar posso a piedade, 
Que entre peitos humanos não achei. 

lbid. E. 129. 

As syllabas predominantes sam u, o, a, i, ei, quasi 
todas correspondenles ás interjeições de quem geme e se 
lastima . 

De tdstezct, ·saudade e melancltolia. 

·A geute da cidade a_que:Ie dia, 
(Uns por amigos, outros por parentes, 
üutros por ve1· somente) concorria 
Saudosos na vista, e descontentes. 

lbid. C. & .• 0 E. 88. 

As syllabas accentuadas, que soam principalmeote, 
sam: ê, a, i, ou, ê, i? 6, que correspondem ás interjei. 
ções de quem se dóe.e prantea·. 

1\ias passemos já a mostrar em mais ampla escala 
todas as bellezas onomatopaicas de ,que até aqui temos 
tractado parcial e resumidamente.- Pres~am-se a nosso 
intento os formosos excerplos que vamos transcrever, ti
rados da optima versão dos Martyreii, feita por Filinto 
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Elísio, por ventura o mais energico e onomatopaico de 
t?dos nossos poetas.-. De· outras muitàs de ~uas obrllS 
poderamos extrã.ctar e exhibir copiosos trechos de Le11is
simos exemplos onomatopaieos; ·preferim'Js, porém, os 
Idarty,·es .• por s~r de todas_ as proclucções do A. a me
nos.. lida, e que, todavia, merece ~el-o pelos que dese
jarem adquirir soHdos conhecimentos de linguagem ter
sa e .\·ernacula. 

Prelud-io da PelejrJ entre os Romanos e os Fra;ncos. 

O matutino sol, abrindo-se área 
Pelos· seios das nuvens de ouro, as luzes 
Nas florestas, no mar, nos tlois excrcitos, 
Disparava de subilo. A campina 
C'o fuzilar das lanças, das cimeiras, 
Affigurava· úder. ClaJins Ma' orcios . 
Resoando o Cesario· (1), antigo canto · 
Lembravam o como á Gallia encetou via (2·). 
J a se em p!>ssa o fu_ror de Lodo o pei lo, 
Ja ' 'olve uma e outra haste olhos sanguíneos . .. 
Na dextra a espada treme : a area escarva . 
Insoffriuo corsel; sacode as crinas, 
Co'a baTbela spumanle os peitos fére, 
Das ventas fumeo alcntô resfolgando, 
Os belligeros sons pot· ellas sorvo. 
Os Romanos do Probo o canto entoam: 
<(Vencidos mil guerreiros destes Francos . 
Que, de Persas, milhões não Yenceremos 1 ,, 

. Cantam em choro o's Gregos o sco Pman: 
O bymno os Gallo.s cunlam élos seos Druitlas 

(I) O canto .. que os soldados enLoaram quando Julio. Ce· 
sar partiu com elles para a Gallia . 

(2) Julio Cesar. · 
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(Cat1to ·de morte!) Os Francos lhes respondem . 
. Dentes ferrando, nos broqueis, rebramam, 
Coino o mar, quando, em rochas,' se espedaca. 
E logo c'o Bardito, em grito agud'O, • 
lo_uvanclo os herócs seos os ares rompem. 

Cantico dos F-rancos. 

~~ Co'a espada, oh Pharamundo, ,coi11batêmos. 
Nossa ancipite J.i:rancica. arrojámos; 
Go,tlea n o suor de nossas frontes bellicas, 
Dos pulsos, e-m regatos, nos corria. · 
Aguias, corvos flavipede5 nadavam 
Dos cadav'res no sauguc, -allo-grasnando. 
Da p.raia o mar bebia ondas sanguirreas ; 
E as virgens longamente lagrymaram (1 ). . 

Co'a ·espada, oh Pharamundu, combatêmos: 
Nossos paes em batalha mortos foram. 
Abutres os caq~iram, que os cemvam 

· Nossos paes, em pcrenne morticínio. 
Escolhamos esposas, que dos peitos 
-Silngue e valor, não leite, aos filhos manem. 
Cessa o Ba1•dilo. A ·vida as horas fogem ; 
E n·ós, surriudo a morte nccolheremos. )) 

Francos quarenta mil -assim ca.ntavam, 
' Alvos broqueis erguendo, alvos baxando. 
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Co'a choupa do ' 'enablo, a· cada copia 
A ponto os cavalleiros cad.cnceiam~ 
Sobre o peito, as couraças rebatendo. 

Ja a tiro os Francos stam dos leve-armados (2) ; 
Uma hoste, e QUtra hosle pára. Alto silencio! 
Cesar (3-) manda á christan legião que anorc 

~ 1) A morte dos qne haviílm de ser esposo~ sees. 
(2) Levis armaturw milites. ·T. Liv . . 
(3) Constancio. 
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(Signal do prelio) a roxa eotLa de armas . 
O arco attesa o besteiro, a setta embebe, 
Enri!!ta a tropa infante a lança ; os ares -· 
Relampejam, fuzilam, quanpo a espada · 
Despe de um tracto a cavalgada turma. 
Do seio das legiões rompe o alarido 
Victoria ao Imperador. Clamor que os Francos 
Rechassam, horribilissimos rugindo. 

Trovão não slala, e ronca em .Alpes duros, 
· Nem com mór estampido o ELna devol,ve 

Abrazada alluvião do cavo seio: 
Com mais fragor não quebra em crespas c0stas 
Sanhudo mar, quando o tufão rebenta, 

-E o ceo des9ba, á voz do Eterno, em chuva. 
Ja dardos, contra os Francos Gallós vibram, 

Co'a ardente nua espada se arremessam . 
. Os inimi_gos se lhe oppõem· impavidos: 
, ·Tres -vezes dam assalto impetuosos; 

Tres vezes veem do assalto repellídos, 
Quaf repelle o rochedo a fur ia ás ondas. 
Tam firrr.e é o Cuneo hostil! Tal vae vogando 
Alteroso baixei com travessias, 
Cospe d' um bordo c d'outro escarceo spumeo, 
Que pelo bojo ronca, e vae fugindo. 

Os Ma rtyr. L. 6 . ~ p. 223 e_seg . 

Combate entre Vercingetorix, Çaudilho dos Gallos~ 
e M eroveo, filho de elrei dos Francos. 

Immo'vel Meroveo no ufano Carro. 
Cançado de matar, descia os olhos 
Ovanles, aos caduv'res dcsangrados, _ 
Com que juncarà o chão, da espada aos fios . 
Um _'leão da Numidia assim repousa, 
Depois que em grei de ovelhas fez estrago : 
Repleta a fome, exhala-'lhe carnivoro· 
Do pei lo o bafo ; a !assa bocca , a trechos, 
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Maranhada nos vcllos ovelhunos 
A.hre, e cerra; e entre anhos mortos jaz. 
Orvallíadas de sangue lhe descahem · 
Do collo as jubas; cruza as garras cruas, 
E sobré e lias allonga, e pousa os queixos: 
Mal-cerraclos os olhos, stá lambendo 
~folles vellos, que a li ngua inda lhe alcança. 

Logo que a Merovco, em tal remanso 
Soberbo, e insultuoso viu dé lon~e 
O Gallo General, se accende em iras: 
De Pharamundo ao neto arremettendo, 
Lhe despede este irónic_o discurso: 
<< Amplo-crinioo Cabo, eis vou s~ntar-te 
Noutro solio diverso do de Alcides. 
Levar mereces, destemido moço, 
Signaes de ferro, aos paços de-Teutales. 

301 

Não te ham de etnergonhar edosas rugas ( t ). » 

MEROVEO. (Com ama·rgo· riso). 
Quem és? Vens lu de antigo nobre tronco? 
H o mano escravo, o gladio meo não temes?>> 

O GALLO. r Com ira'. 
<<Só temo alluir-se o Ceo, c que· me esmague 

MGuono. ( Com feridade). 
<<Cede-me a terra . 

. o GALLO. 

Que Le cubra et.erna. ))· 
Me1 oreo, que tal ouve, affin:ia (2) a framea , 

Por sobre os Touros salla, e aguarda~ ante elles , 
O Gallo, que arremelte, de corrida. 

(1) Tinham por gloria morrer nas batalhas, e a velhice 
era _ CJ! tre ell es injuriosa. 

(2) Affincando-lhe a poqta no pavimento do carro, faz fir
meza na framea, para se abalançar por ci~a dos touros, e dar 
mais seguro e mais allongado salto. -
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Para uma e outra ·boste a :contemplar o d~relo · 
Dos dois cabos. Co'a espada feita, o Gallo 
Investe o joven Franco; e entrando o aperta : ~· 
Fere-o no hombro, o recúa e e arrima aos touros , 
Lá lhe altira o bicorneo dal'do o Franco, 
E lh'o encrava na solidez dG escudo. 
Então dá l\'Ieroveo um pulo de onça, 
Põe pé na hastea do dardo, e o calca fi.rme. ' 
Calcado o dardo traz eomsigo o escudo, 
Que desg.uardada deixa a_o, Gallo a fronte . 
Sobre ella a framea 1\'leroveo sacode; 
Ella vôa zunnindo, e enterra o gumel 
Qual num pinho se enterra o do machaào. 
Do Gen_,eral se escacha a fronte em duas; 
Cobre o cérebro ·o ehão, os olhos rodam-lhe, 
Inda u m atomo; o corpo em pé sustenta 
Convulso, estira as mãos, vacilla, cahe. 
Que lagrymoso, mísero espectaculo I 

<> ld. ibid. p. 230. 

' Encontro nocturno de Eudoro com Velleda, na Armorica .. 

Da mã~ me trava~ c ao pico derradeiro 
Dos Druidas, .e ao mais alto, faz que eu subà . 
Bramava, entre· os escolhos o mar horrido, · 
Nos refôlhos das rochas -sob-cavadas. 
Furioso o vento arremcssavà espumeos 
.Rolos de mar em flor, (o.rvalho· fri'o !) 

- .I\' o ceo, correndo á desfilada, as nuvens, 
Pela face da Lua vam fugindo; 
Quaes., se a tontas do cháos, o voo arral)quem . 
o • • • • • • ••• • ' ••• •• ••• ! • • • • • • • • • • • .. • • • • 

- . 
~ . . .. . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..... . . . . . . . . . 

Nesse áto-mo. arrebenta no penhasco 
Grosso escarcco de mar embravecido, 
Q~1e lhe abala a raiz; rasga das nuve.ns 
Rijo pégão de vento; sobre as on'das 

o 
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- Pallida luz resvalla a Lua; rompem 
Sinistros alvorotos; pelas praias · 
O Lumbo, ave tristonha dos cachopo~, 
Solta o lamento. que assemelha o grit.o 
De quem se affoga, e por soccorro cl_ama. 
P:.~vido grita o sentinella: A l'anna. 

Ill . ihid. L. 10, p. 380. 

Cymodece attravessando a cidade de Roma, 
e úulo appresrntar-se no A ri•ph-ithea.tfo 

p am ser lançada ás. feras -
com E11doro. 

Não acha estono a Yirgem para a fuga. · 
Quefll lhe a'·enlado houvera tal desígnio? 
Ao, pcristylo desce, as porlas a!Jrc, 
E, sem guia, se Inn~a á ignota Roma : 
Ermas ruas vaguêa.- Todo o vulgo 
~e ·tropel, se arremessa ao Amphithealro. 
Onde o caminho a leva ignora; eis p4ra . . . 
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Crê, que ouve um ruido ao lon·ge ; ao ruitlo corre, 
Quanto mais corre, mais o ruído médra. 
Servos, milícia, infantes, damas, Yelhos, 
Liteiras, caYalleiros, coches rapidos 
Vê trilhar essa róla em longo fio, 
OuYe rumor confuso: ouve altos ·gritos. 
A's feras os christãos. - Ella mui longe, 

· D'onde inda não se lhe ouve a voz; bradava :
-Eis-me aqui; -Ja assomava pela empost.a . 
Sobranceira ao tropel, que abraça o Circp ., 

Ja começa a descer, quan,do se ensaia 
A appavonar-se a Aürora. Então a crereis 
Esse astro, qu.e intermeia a noite e o dia; 
E, nella, ':ira a Grecia ajoelhada . . 
A que Ccphalo amou, a que amou Zephyro. 
Ja por christa·n todo esse povo a julga :· 



304 GENIO 

Que o véo branco, a az_ul véste, o pn~to manto 
Inda a delatam menos que a mode.stia. 

Povo. 
-É christan que escapou do cárcer: prendam-na.

CYMODEC~ (envergonhada de se ver em chusma tal.) 
«Sou cJuislatT. Não fugi. Errei caminho ; · 

Como joven, nasciqa em longes terras, · 
Nas gregas rihas, minha meiga patria. 
Oh vós; possante geração de Romulo, 
Mostrae-1pe o Amphitheatro,· e ·lá guiae-me. )) 
Pala v r as_ taes, que a um tigre ammansariam. 
Só mófa~, e baldões lhe accare~ram. 
Que .deu num bando, em que homens e mulheres 
Cambaleavam ébrios, dissolutos. 
Talvez se ouviu quer,n dice:- A joven grega 
Não póde ser ás feras condemnada.-

. CYMODECH (com timidez.) 
« Sm1 o sou : e me espera ·o Amphilheatro. n 

Entre uivos, o tropel a empuxa, a adeanta; , . 
E o gladiador, que entrada abria a()s martyres , 
Ordens não Lendo á cerca dessa victima, 
RP.pulsa-a de ter parte no holocausto. 
Ella que aberto vira outro cancello. 

· E, por elle, avistou na arena a Eudoro, 
Qual veloz flecha disparada, arranca, 
E nos braços do esposo se arremessa. -
Sobre os degráos do Circo, em pé, removem, 
Tumultuam cem mil espectadores 
Debruçados, e ao Circo pedem novas. 
-Quem é essa mulher, que assim nos braç.os 
Do chrislão se arrojou.- Outros informam 
Que é a sposa, que é christan,_ que é dada ás feras; 
Que o .trajo padecente assim o inculc~ . 
• o ............ o • • • • • • • • • • • •••• o • o 

.. o ••••• o • • • • • • • • • • • • • • • • • • • ••• •• 

Em · tanto a turba vendo ajoelhados 
Os christãos, creu , que a vida lhe imploravam. 
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Vullaudo o pollcgar, como era de uso, 
No eonucmuar á morte os gladiadores, 
Uejcila os rogos.- O Romano povo, 
Povo Rei , (por scos nobres foros) Linha 
l'en.lido ha muito a livre independencia . 
Governar seos prazeres, absoluto 
Lhe conscu tiam só ; por, com tacs artes, 
l\1clhor o soppcar, c o corromperem, 
Na sua escravidão, senhor sob'rano! 

O gladiador dos portícos vem presles 
Tomar do povo as ordens ; e assim fala: 
-Livre, e possanle povo, entrou no Circo 
Essa christan, dos. réos chrislãos estreme: 
Sentença, c'os mais impios Lem de morte. 
togo que o seo caudilho accabe a Jucta. 
J~vadiu da prisão. Perdida em Roma 
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Sco Fado ruim , .. Do Imperio o Fado (eu digo) 
Desgarrntla a gtJiou; ao Circo a trouxe.
-Com unanime '07:, lhe brada o povo : 
Os De ases lh' o influirram. F·ique e mo·rra , 
I'llovida a compaixão parte da plébc, 
(Tcnuc parte, a quem Deos piedoso móve) 
Dó concebeu da jaYen formosura, 
E amara dar-lh 'a o povo absolta c livre. 
~·las a lqrba rcbrama : - Fique e nwr-ra. 

ld. ibid .. L. 2i, p. ~65 e seg. 

Fora-nos possível dar muito mais latas proporções 
a este bosquejo, o~t ensaio sobre o g&~úo imitat·iuo da lin
gua por(ugzwza ;- mas trnnscenderamos, talvez, a:; raias· 
do assu 111 pto c1 ue nos h<nia mos proposto, e era o c1ue 
priucipalmcnlc no:; cun1pria evitar. · 
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Accabar, li, 18. Acodado, I, 21, 176 nota . 
Ac_caçapar-s~; I, 295; 11, AÇoutadíço~ I, 135. 

22. Açoutar, I, 336. 
Accalontar, I, ~20. Acquisito, I, 2lí-L 
Accamar, I, 339. Acto, 1,_ 2MJ.., li, 2o1. 
Accampar, li, 9. Acuçar, 1; I 76 nota. 
Acção e A elo li; 2õ1 e scg. AcuciaJ\ I, ~ 76 nota; 
Accarrear; I, 74. _ Aculeo, I, 177 nota . 
Acccilo, I, 236. Acume, I, 177 nota. 
Accertado, 11, 22. Ad, prep. Vid. A. 
Accerlar, 11, 22. Addiar, I, 34-0'. 
Accerlo; li; 22. Addinheirado, Il, 9. 
Acceso, I, 30, 238. AddocicaT, I, 332. 
Accionado; I; 162. Addoecer, I, 317 . . 
Accommettimcnto, n; 8. Addocn!ado, li, 11. 
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Addormer.er. I, 317. Locncões ::td\·Mhi:wl< II 
• ' 1 Aclduze-r, I; 1 f, If; 14.. 1.93. 

Ade, desin . . I, t~H; Hl3, Ad.Hrsfio, H, 1'/; 
1~3; iSL AdYersar, H, 17. 

Adega, I, 30. Ad'.Cersario, H, 1 i. 
Adem, I, 30. Adversidade, 11, 17, 
Adequado, li, 22. AdYerso, II, 1.7. 
Adequar, JI, 2·2. Affadigado, JI ; 10. 
Adjacenlr, li, 19. Afrarnado, 11; 9. 
Adjectivos. Nomes-Vid. Affanchonado, 11, 8. 

Nomes Adjec.tiros. Afl'aicndado, li, 9. 
Adjudicar; Jl, ~2. Affecto, J, 236. 
Adjuncto, Ji. 19. Afl'eiar~ 1: 7/l . 
Adjulorio; .J, Hrts. Affeição e AlTeclo , I, 1:23 
Adminiculo, J, 187. noLa. 
Admirando, I, 21.8. Affeclo, parL irreg. I; 
Ado, n, desin. I; I ~O ·snH. 

e seg. - 161 e sr.g. Affeito, li. 5:2. 
Adorando, J, 2~8. Afferir, 11, 22 . 

. Adorar, I, 255. Afferrolhnr, li, 19. 
AdsLricLo. 11 19. Affci'Ycnlar·, I , 321, li, 10 
Adunco, II, 22. · Alfervorar, IJ, 10. 
Adur, adv , anl. II, 191. Alfidalgado, H, R. 
Ad\'(HW, li, 1"4. . Alfi·yeJôr, I, 'H, ll, 19 . . 
i\dYenticio, H. tL Amicto, I, 2H. 2U . 

. Atherbio, JI, 19. . A!JJigido, I. 2~ 4. 
Ad,•erbios, li, 173. Atr.uencia, Il, 8. _. 
-De. Logar, II .. 173. Atnuir, H; 8. · 
- ne Tempo, II, f 'i&. Affog.~1ear; H, 1 o. . 

.~ De QmmtidadP,. li, 182. Afformosen~ar, l, 319. 
~ Numernes, -IJ_, 18 ~, . Afforoar, I, 341. 
-De DuYida, lnlerro,ga.:.. A!Jurlunado, H, 9. 

ção, AillrrrnJç.ão, Nega- AfTrílnre.zl1éo, . H, 8. 
- (.~ão, Demonstração, sup- Affrontr~, li , 17. 

posiç,ão, Modo, etc. li, Affrontar. I, 2-;}5', 11. ·i 1. 
J8 ;5 . . AJiugenlar, I, 3; 2 .. 

-C')mposto~.-fhrases e AIIandar , ll ; 1:'::. 
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Affusilar, li. 11 . Agui snr, I, ;;5 c seg. 
-0-daarti lhcriul, l13. Agulba. · I, cO, 187. 
A{rictts, nome latino, I, t:i3·. Ahi, c hi, aclv. H, 175. 
Ag. Vid. Ac. Ainda, adv. li, 1RO._ 

31:-.i 

Agastadiço, 1, f 35. Aindaque, conj. li, 21 ü .. 
Agem, dcsin. I, HH. Aipo, I, 57 . . 
Aggrauecidu, I, 211. Aiio, I-, -9. 
Ag~redir, ll, 17. AjaYado, ll, 8. 
Aggrcgar, li, 1!). Ajcolhar, I. 30. · 
Àggrilhoar, !I, 19. Ajoelhar, J. 3 O~ 282. · 
Agina. Vid. Asinha. Ajoujado, li, 19. 
Aginha. Vid. A:;inha. Ajoujar, I, 75. 
A.gmen,numclatino,I,-175. Ajustar,l, 30, li, 22.. 
Ago, Yerbo latino, I, 176 Ajuste, ll, 2'2. 

nota. AI, artigo arabico, L 91. 
Agoentar, J, 319. AI, desin .· I, i 66; 161 no., 
Agora, adv. U, i78. ta.- .Razãodeserem.col., 
Agora, conj .. IT, 2015. leclivos os vocabulos que 
Agora! interj. li, 23:2. teem esta desin. 167. -
Agouros tir'ados do vóo das Vocabu los íJUe tendo· es-

aves, I, 55. ta desin. não conteem, 
Agraço, I, 135. toda~· ia, a idéa decollec-
Agradecido, I, :.221. ção, I, t67 e,.seg .. nota,. 
Agreiro, I,. !55. A,lardear,- I, 336 .. 
Agua, I, 8. · Alarido~ I, 146. 
Aguaçal, I, '1.67 nota. Alcançadiço, I, 1.35. 
Aguaceiro, I, 155. Alcance, ou A!Ganço, l, 57 ~ 
Aguadeii·o, I, 66, {55. Alcorão, I, 234 nota: 
Aguar, I, 336. Aldea-no, 1_, 128 nota. 
Aguarentar, I, 319. Aldeola, I, 186. 
Agllç-a, I, 1 '76 nota. Aleijão, I, 66. 
Aguçai, L 21., 1.76 nota. Além, adv. li, 175. 
Aguçoso, I, 1.76 nota. Alento, I, õ8. · 
Agudo, I, 5, t76 nolC!. ·Alentos, I, -23ft- nota. 
Aguia, I, 8. . Alevadouro, I, 233. 
Aguilhoar, l, 203.. . Alfaiur-se, 1., a37. 
Agu·iom)-Aguião, 11 30 . Alfcnar 1 I, 337. 

* 
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Anlicipação., li, ::JO. 
Anlicip!lr, li, 30. 
AnlidiluYiano. li, 3 ·}, 
Antidolo, H, 2~. 
Antifebril, IJ, 2s. 
Antigo, J, 8. 
Antiguidade, 1, . 163. 

. Antiliberal, li, 2~. 
AnLilogia, li, 2:!. 
Anlimonarchic(), IJ, 21. 
Antinacionnl, li. 28. 
Antinomia, li, 23. 
Antipapa, ll, 28. 
Antipalhia, Il, 2q. 
Antipalhico, II, 2 'l. 

' ArilipaLhisar, li, 28. 
Anliphona,.II, 21. 
Antiphrase, li, 2 ~. 
Anlipoda, li, 23. 
AnLispasmouico .. 11, 2S. 
AntisteLP, II,.26. 
Antislrophp, 11, 2·q. · 
Antilhese, li, 23. 
Anti !heses de Jacinlho Frêi-

re, .Il, 290 notn. 
Anti \'Cncreo, n' 2 ~
Antojadiço, li, 26. 
Antojar, U, 26. 
Antojo, JJ, 26. 
Antolhar, IJ, 26. 
Antolho~, 11, 26. 
Antoníco, I, 187. 
Anxiedade, J, -1 iH.. 
Aõ, desin. I, 12 ~ . i8L 
Aosadas, ~d "- obsol. II, 

186. 
Apagc, i_nLerj. IJ, 230 . 

Apeirnge1n, 1. f66. 
Apodnr, I, 3:37. 
Apophthegrna; H, '172. 
Ap6s. Vid. Pós. 
Aposlilla, J, 67. 
Apostolado, I, 162. 
Aposlolur, I, 337 . 
Appalpar, I, 67. 
A ppaniguado, Ir, 1:1. 
Apparalar, 1, 337. 
Apparcelado, li, 9. 
Apparecimeulo, IJ, 252. 
Apparclhado, l.I, 16. 
Apparelhar, I, ~1, H, !6. 
Apparelh.o, li, 16 . . 
Apparição c Apparccimcn-

Lo, li, 252. 
Appan·alhado, IJ, 8. 
!.ppascenLar, I, 3.21, II, 

H. 
A:ppavorar, ' II, 10. 
Appeçonhentar, I, 31 ~). 
Appedrejar, I, 30-t, II, 8. 
Appcllação, li, 1 i. 
Appcllar, li, 1í . . 
Appellidos de Família. Es-

pecie de nomes communs 
de dois, I, 98. 

Appello eu I inlet·j. li, 23 ·1. 
Appenas, adv. li, 18t.,_ 
Appcnso, li, 19. 
Apperceber, Il, 16. 
Appercebimento, II, 16. 
Applanar, I, 6!, II, V. 
Applaudif, I, 67. 
Applicado, l, 22L 
Ap.rodreccr, I, 316. 
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Appolice, I, 2L Aranlw , J, 7 .· 
Appolvilhado, II, 9. Aranhiço, I, 13G. 
Appontar, II, 13. Aranhol, I, 172 nota. 
Appontoado, II, i9. Araveçn, I, 136. 
Appor, li, 19. Arcada, I, f 62. 
Apporfiar, li. 11. Archetr, J, .!88. 
Appor!ar, I, 255. Arder, J, 282. 
ApposenLar. J, :121.. . Arejar, I, 300. 
Appouquent.nr, J, 320. _ A·rfar; J, 282. 
Apprcsentnção , H, 1 L Argola, I; 173 nota . 
Appresentar, H, H. Ario, n, desin. J; 153; 178 
.Á ppro<Hlo, H, 13. ~ seg. - Muda-se em 
Approar, I, 315, IJ, f3. eíro; a; 15~. 
Appromplar, IJ, i6. Armeiro, J, 58. 
Apprumar; Il, 22. ·. Aroella, · J, 186. 

· Apre; interj. IJ, 230. Aromar, J, 338. 
Apriscar, T; 256. Arquejar, J, 300 . . 
Apupada, J, 162. Ar.raeses, plur. ant. de ar-

, 1\.qur, conj. obsoi.U, 223. raes , l, H8. 
Aquecer, I, 75 , H, 11. Arraiél ; J, 67 . . 
Aquell aqnell ; I; 2H. Arrai_gar, 11, 10. 
Aquelle. O- I; 213 nota .. Arrancada, I; 12. 
Aqucllr, nquella; aquiUo ; Arrastadora, 1, 185 . 

.J , 215. · Arrazoado, ·I, 162. 
AqueH'outro, J, 211. AITe; interj. 11, 231.. 
Á quem, éldv .. IJ, i 75. Arrear, II , 13. 
Aqui; aclv. li, 17L Anebanhar; lf; H>. 
Arahef'. Distiuguem como Arrebenl.acão e A1'rebento, 

macho. e femea os mcm- 11, 252·. -
hros duplicados do cor- Arreholes, plur. an!. de ar-
pohumano. I; 110'nola. rebol, I, H8. 

Arada, J, 229. Arrecadado, J, 22f. 
Arado, J, 8. Arrecadar, I, 75. 
Aragem, J, 165. Arredn,. inlerj. H, 23!. 
Aramá, Eramá, Icrnmá , A1:redar, otf Arredrar, I, 

interj. ant. H; 233. 338, II, 1.3. 
Ai·ame, J·, 31. . Arredio, I, 11.9. 
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Alfere,zes, I, 1 18 'Alrarcs, I, 90. · 
A,lgibeta, I, 187. Al\'caria, I, i 78. 1 

Algozaria, I, 15~, Alvedrio, Alvitre, I, 21. 
Algum, alguma, algucm, Alvo, I, 1J. 

'1, 2 Lõ, _217. Alvorada, I, H~. 
Algures, adv, Ui 17~, Alvorocer, I~ ·3tL 
Alheio, I, 7. . Alvoroç.oeAlvorizo, I, 13tL 
Alho, I, 7. Ama, ume, dcsin. I, i 78. 
Alho, alhél, ilha, olho, ulho, Amado, part. pass. J, 9. 

d3fin. I, t 68 e scg. Amaclo, pari. preteri lo act. 
Alhures, adv. II, 1 H. I, 272 nota. 
AlinJarias, I, 11. Amador e Amanle, I, 156 
Alló, adv. ant. li, 17ü. nota. 
Alladroado, IJ, 8. . Amadurecer, I, 3115. 
Allaslrar, U, 9. Amnmmenlar, ' I, 322., IJ, 
Allcitoar, U, i 1. H. . 
Alli, .adv. li, 17~. Amanhan, adv. li, 180. 
:f\_llian~a, I, 31, 181, li, Amanhecer, I, 315, li, U. 

19, - Amante, I, 156 nota. 
Alligar, li, 19. ~ Amar, I, 2·55. 
Allinhar, li, 22. Amarado, 11, 13. 
Alló, adv. ohsol. li, 175. Amarelejar, I, 312. 
Allojar, I, H. Amarelo. Sobre o-li, t56. 
Allongamcnto, II 1 9. Amargo, I, 66. 
A.llongar, li, 9. Amarra. Sobre a-li, i 56. 
Allucin.ar, I, 31, li, 23. Amarujar, L 2i>5. 
Almejar, I, 30::>, 31 ~- Amassudonro, I, 233. 
Almorso, I, 3l. Ame, desin. I, 128, 02, 
Almolaçar tenç.ões, I, 336. 1 U e seg. 
Alpendrada, J, H3. Ameaçar, I_, 2õ5. 
,Alquando, adv, obsol. li, Amedrontar, I, 32~. 

180. Ameias, I, 7 5. 
AIL~neir·o, I, 11HL Ameixeal, I, 166. 
A.lLoar, I, 32fL l\mendoada, I, 1 H. 
Alteza. e A1Lura, I,- 181. Amigo, I, õ. 
Alto. 11, 1. 2!5 nota. Amizade , I, -Hi1. • 
Alvado 7 I, 1161. Amoedar, I, 75. 
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Amoldar, H, 2:2. 
Amollecer, I, 61 !). 
Amora, 1, 66. 
Amoreira, L Hi1>. 
Amorico, I, 1!37. 
Amorío, I, US. ' 
Amortecer, I, 316. 
Amouriscado, li, 8. 
Amulhcrcngado, li, 8. 
A murada, I, 1 í3 . 
Anafiles, plur. anl. de ana-

fiJ, I, H 7. 
Ança, onça, dcsin. I, 

'181. 
Anccano, ·I, 1.23 nota. 
Ancho, 1,. 21. 
Anchora. Sobre-H, '156: 

· Anchoradouro, I. 234-. 
Anchoragem, I, 165. 
Anchorole, I, 188. 
Ancinho, 1, 11. 
Anco, I, 31. 
A.ndanca, I, 1. 8 ~. 
Anela r: O - do Lcm po, I, 

92. 
Andorinha, I, 51<. 
Anemone, I, 58. 
Angeo, e Anjo, I, 31. 
Anho, I, 6. 
Aniles, plur. unt. de anil, 

I, 117. 
Anilho, I, ·186. 
Animal, I, 167 nota. 
Animalejo, I, 188. 
Animalias, I, H. 
Ani nialidade, I, 16tL 
Annexar, li, 19. 

Annexo, I, 236. 
Annica, I, 187. 
Anno~tecer, I, 316, II, H. 
Anno.Jado, li, ·1 O. 
AnnoLar, II, f 9 . . 
Anlarclico, H, 28 . 
Ante, desin. I, 156 nota. 
Ante, prep. ll, ·215. ' 
Ante, aJv. li, 176. 
Ante, e Antes, adv. Il, 178. 
Antcado .. Vid . Enleado. 
Antebraço, 11, 2,G. 
A,nlccamara, Il, 26. 

·Antecedente, ll, 30 . 
Anteceder, li, 27, 30. 
Antecessor, li, 30. 
Anlechoro, li, 26. 
Antcferir, li, 27. 
Anteho nlem, H, 30 .. 
Antelação, 11, 27. 
Antcmanhan, I, ôG, li, 30. 
Anlemuro, H; 26. 
Anteparar, 11, 26. 
Antep~ro, li, 26. 
Antepassado, li; 30. 
Antepassar, li, 30. 
Antepôr, li, 26, 27. 
AnLcporta, 'H, 26. 
Ant.epos t.o, li, 2'6~ 27. 
Anlesala, li, 26. 
Anles1gnano, II, 26. 
Antever, li_. 30. 
Anlevespera, ii, 3(!}. 
Anlevislo, li, 30. 
Ant.i, prep. II, 28. 
AnLichristo, Il, 28. 
AnLicbtoncs, 11, 28. 
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Arredo, Víd. Redo. 
Arredrar, Víd. Arredar. 
Arrceirada, I, 1H. 
Anefecer, lt, 11. 
Arregoar, I, 3.W. 
Arreigar, I, 75. 
Arreitado, I, 67 . 
Arremessão, Arre.me~limen-

.to, Arremesso e Arre
metlida, H, 253. 

Arremessado1 I, 221. 
Anlemessar, If, 8. 
Arremesso) Il, 8, 253. 
Arremelter, If, S. 
Arremett.idfl; J, 229, 11 , 

8, 253. 
Arreo. Víd-. Arredo. 
AHepear, J, 75. 
Arrepesl.i), I, 2ft 3. 
ArrepiamenLo e Arrepio , 

li , 26L 
Arrestar; I , 32. 
Arriba , adv. li, 1.76. 
Arribaçãe, li; HL 
Arribar, I, 2L 32, IJ j 18. 
Arrimo, li, 19. 
An isca.do, I, 222. 
Arrochoad;1, I, 1'13. 
Arrojado; I, ~22. 
ÁIT~jamcnlo e Arrojo, n, 

261, 
Artombar, I, 67. 
Arrotear, n, 9. 
ArrozJ ·I, 58. 
Arruamento, II, 9. 
Arrtidfl, I, 67. 
Arrulhar, I, 2V7. · 

Artelho; I, -186. 
Articulado, I, 162. 
Articulo, I, 187. 
Artigo, I, 201. -· Não é 

parte disli_ncla da oração; 
ibid - Não foi tomado 
do grego, ibid. - Razão 
porque; ibid. - Pro,•ém 
do determinali v o de
monstrativo laLino hü;, 
Íícec; iwc, 202.- Acha
se em nossa antiga cs
eriplura com a forma ho ; 
Íta; que confirma esta 
origemJ 202. - É uma 
voz d~lerminn ti v a · de
monstrali v a; 2bid. Exem
plos 202 . e. seg. -Tem 
a propriedade desubstan
li"V<;J.r adjeclivos; verbos; 
e até oraç.ões inteira~, 
205 e seg.- Faz suben
tender na oração um no
me mdeterminado , ou 
tin1 verbo em qualquer 
tempo; 206. - Exem
lJlos; 206 e seg.- Faz 
as ·vezes de delcnn inati
vo rclatiro, 20'7. -
Exemplos; 207 c scg. 
-=-Suas propriedades sam 
as mesmas que as de to-' 
dos as determinativos ' 
possessivos, demonstra
tivos e partiLiYOS; 20&. 
-· Ex.emplos, 208 e seg. 

Arvore; ·i. 5. 
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Arvoredo, I, 163. Assumir, IJ, U .. 
Ascendedourq, I, 232 Assumpto, part. I, 2H. 
Asa, I, 7, 32 Assumpto, s. I, 2~4 .. 
Aselha, I, 32, t8S. A.sunar, I, 22. 
Asido; H, f9. Atabales, plur. ant. de ata-
Asinha, adv. H, 180. bal , I, H8. ·, 
Asmo; I, 32. · Atalaiar, I; 338. 
Asoinar, ou Azoinar, I , 68,- AJé e Hacté; adv. li, 18-t. 

ll, 10. Atroa;, aug. ]at. de ate-r 
Asperso, I, 2H. tra, trum, l, 130 nota . ' 
Assadura, I, t2. Attanger, I, 12. 
AssaH::tr, 11, 8, 17. Atlar, I, 32. 
Assalto, H, 8. Attauxiado, II, 9. 
Assanhar, li, , 10. Allempar, II, 18. . 
Assás, adv. H, f8j. Attenazar, I, 306 . . 
Assente, I, 75. Atlenazear, I, 306, 323. 
Assessor, li, f 9. Atlentado, I, 230. 
AsseLtear, Il, H. Atlento, I, 239, IJ, 13. 
Assim, e Assi, obsol. ?dv. Altermar, J, 3i7, II, 18. 

li, 187. Atterrado, .II, 13. 
Assim, conj. li, 207: Atlerro, li, 19 . 
Assim como, conj. H, 207~ Attesado, II, 10. 
Assim Deos me ajude, Il ; Att~slado, I, 95; 23-0. 

226. Atlibecer, I, 316. 
Asgim eu seja feliz, H, 225·. Attingir; li, 18. · 
Assim eu ' 'ÍV(I , n, 226. Attirar; li; 8. 
Assoada, I, 144. Attormenlado, IJ, 10 . 
Assoalbado, IJ, 9. ALLormentar, I, 68. 
Associar, J, 68, 11, 19. Altracção, IJ, 13. 
Assoldadado, IL 11. Altrahir, li; 13·. 
Assomada, I, 2~9. Altraiçoado, I, 223. 
Assomado, I, 222. · Attrás, 11, i 76, 1-79. 
Assomar, J, 282. Attrasar. IJ, 13. 
Assomar, (villa) I ; 32. Attrelado, IJ, 19. 
Assombrar, I, 21. Attrevidaço, I, 12.0. · 
Assonjo, IJ, 10. Attroar·, 11, 10: 
Assncar, I, 75. Att.r·opelar, I 3~7. 
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ALLurar, J, 68 . 
Audax, aug. la-1. de ausus, 

a, um, I, 130nola. 
.A udilorio, I, 1-80. 
Augmenlntivos. Nomes-. 

Vid. Nomes augmQnla
tivos. 

Augmentativós. Verbos-
Vid. Verbos augmentnli-
vos. I 

Auricula, I, 1fl 7. 
Auslro, I, 53 , 68-. 
Avache, J, 32. 
Avelhentado, li, 8. 
Avelhentar, I, 322. 
A velo rio, I, 180. 
Aventar, JI, 8. 
Averiguado; Tl, 22. 
Averiguar, 11, 22. 
Aversamcnlo, 11, 17. 
Aviario, I , 153. 
Aviso, Sobre-li, 158. 
Avistar, li, 9. 
Aviventado, li, H. 
Aviventar I 322, H, H. ' , 
Avizinhar, I, 12. 
Avocar, li, ·a . 
Avoengo., J, 14-6 nota . 
Avolumar, 1, 3·1.8 . 
A vrego, 1, 12. 
A YU ltar, l , 348. 
Az, desiiJ. I, 13~ 
Azado, T, 32 . 
Azar, I, 33. 
Azedo , [, 5 : 
Azeo, I, 33. 
Azinhal , I, 166 c seg. 

Azoar, I, 33. 
Azoinar. Vid. Asoina r. 
Azulejnr, I, 33&. . 
Ax, desin. augmen[aliva c 

inlensitiva latina , I, 1.30. 
-É uma fôrma -deriva
da do verbo latino ag-o , 

- ís, 131. 

a· 
Baeio, I , 33. 
Badalejar, 1, 300 . 
Bafejar, l, :300. 
Bagagem, I, 166 . 
Bago e Baga , I ; 111 . 
Bagulho, I, 170 . 
Baia, 1; 9. 
Bainha, I, 6, 9 . 
Bairro, I, 58.. 
Baixella, I, 68. 
Bajana, I, 22 . 
Bajoujo, T, 22. 
Bala-me, I, 177. 
Balanca, I. 3. 
Balanéear, I, 2-14. 300 .. 
:Balaustrada, l, 162. 
Balbuciar, I, 297. 
:Baldio, 1,. H8. 
Balea, I, 7. 
Balhar, I, t 3. 
Bambalear, I, 300 . 
Bancadn, I, 1 ~ 3., 
Banco. Fazer- rolo com 

Deus , elegantissima phra
SP, IJ , 33 . 
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Bandeira, I, 58. Beiçudo, I, 150. 
Bandeiras. A- desprega- Beijar, I, 59. · 

das, li, 23 . _ Beijo, l, 8. 
Bandeirola , I, 186: Beijocar, J, 307, 312. 
Banhar, I, 33. Beisar, I, õ9. 
Banho, I, 33. Beldroega, I, 59. 
BÇJ.quear, I~ 283. Belliscar, I, 68, 334. 
Barata, I , 68. Bem, adv. li, 189. 
Barbalho, I, 169. Bem.· De- em mgJhor, li , 
Bar bar, I, 317. 81. 
Barbeiro, I, 5 S. Bemoles; plur. ant. de be-
Barbudo, J, 150. moi, I, H8. 
Darcada, I, Ui. Berregar, I, 307, 312,323. 
Barcagem, I, 165. Berreiro, I, 179. 
Bq.rqueiro, I, 58, 155 . Bésta, I, 34. 
Barquinho, 1, 186. Best.eiro, · I, 59. 
Barraquim, I, 1.86. Bexiga, I, 8. 
Barrete, I, 13 Bezerra, I, 22. 
Barril ame, I, 177. Bibax, aug. Iat. -I, i 30 
Baselga, I.. 34. nota. 
Basto. A- adv. li , 1.98. Bichaço, I, 129. 
Batedura, I~ 13. Bicbaria, I, 179. 
Batelada, I, 1H. Bicheiro1 I, ~ 79,. 
Bater, I, 3i. Bifolco, I, 13. 
Batida, J, 230. _ - Bisavô, I, 13. 
Batocar, I, 307, 312, 323. Bisonharia , I, 153. 
Baxío, I, 11&-8. Bispado, I, 161 e seg. 
Bayonnetada, I, 14,2. Bispar, I, 338. 
Bebedouro, I, 234. ·Bispo, I, 3í. 
Beberraz, I, 130 nota. Bitacula, I, 34. 
Beberricar, I, 332. Bizarrear, I, 338 . 
Bebido. Bem-I, 221 nota. Blasonar, I, 206,. 283. 
Bedame, I, 178 noLa. Boamente. A-adv.II,1-92 . 
Bedelho,· I, 13,-186. Boamente. De.- adv. H, 
Bciça, 1, 59. 192. 
Beicada I, H3 ~ scg . Bocca, I, ~-. ' . 

Beiço, I, 5-8 . Boccada, I, H3 . 
* 
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-Boccal, I, 167 nota . Bravejar, I, 30 L 
Boccejar, I, 312. Braza, I, 22. 
Bochechada, I, 1H. Brazeiro, I, 179. 
Bochechudo, I, 150. Brazido, I, HG, 16 3. 
BoJa. Vid. Voda. Brazio, I, H8, 163. 
Bode, I, 22. Bredo, I, 7. 
Bodega, I, 13. Breviorio, I, 160. 
Bofá, interj. ant. li, 232. Brigai:, I, 3L 
Bofé, adv. ant. 11, 186. Brinquedo, I, Uõ . 
Bofé, interj. ant. H, 232: Brocadilho, I, 186. 
Boiada, I, 162. Bruteza~ I, 22. 
Boieiro, I, 59 . Bruxul'a, I, 294. 
Bojador, I, 159 nota. Bruxulear, L 294-. 
Bollinholo, I, 186. Bufar, I, 297. 
Bolha, I, 3í. Bufetada, I, H.2. 
Bolico, I, 136. Bufido, I, 1& 6. 
BollÓr, I, 3. Bugiar, 1, 34-. · 
Bollorecer, I, 3H . Bulha, I, 22 -
Bolsa, I, 13 . Bulhaf, 1, 22 . 
Bondade, I, 150. Bullario, .I, i 78 . 
Baquear, I, 300._ Buraco, I, 6, 331. 
Boquejar, I, 300. Buraqueira, I, 156. 

· Borbulhar> I, 297. Burdalengo, I, õ9 . 
Borco. Estar de- I, 60. Buríl, I, 60. 
Bordada, I, 1 U.. · Burrioada, I, 162. 
:Bordejar, I, 301, 312. Burrico, 1, 187. 
Bosoageru, I, 165. Busaranha, L 13 e seg. 
Boto, I, 237. Bustela , I, 14. 
Bracejar, I, 301. Buzio; I, 5. 
Bradar, I, 283. 
Bramar, I, 297. 
Bramir, I, 6, 297. 
Branco. Sobre o- li, it)6. 
Brandear, I, 338. · 
Brandeza, I, 18i-. 
Brando, I, 7. 
.Branq uejar, I, 3 J 2. 

c 
Cá, e qua, adv. ~nt.. 11, 175. 
Ca, conj. obsol. It 217 . 
Cabeça, I, 8 . 
Cabeça_da , I, 142 . 
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Cabeça], I, 22, 167 noLa. 
Cabeçalho, I, 22. 
Cabecear, l. 301: 
Cabeceira, I, 155. 
Ca~elleira, i, 1 r>5. 
Ca'bello, I, 4·. 
Cabelludo, I, 150. 
Cabo, I, 3~. 
Cabo. Em -loc. ad v. 11, 

200. 
Cabra. I, 8. 
Cabreirada, J, 162. 
Cabreiro, I, 154. 
Cabrejar, I, 29õ. 
Cabresto, I, 60. 
Cacarejar, I, 297. 
Caçadeira, Caçador, e Ca-

çante, I~ 156 e seg . 
nota. 

Caçar, I, 8, 
Cachaceira, I. _1f>6. 
Cacheirada, I, 1~1. 
f.achimbadil, I, 141. 
Cachoeira, I, 156. 
Cachorrada, I, 162 . 
Cada dia, adv. II; 180. 
Cadea, I, 7. 
Cadeira, I, OZõ. 
Cadeirado, I, 162. 
Cadela, I, 8. 
Cadinho, I, 7. 
Caer, I, 3L 

-Caeses, plur. ant. de caes, 
1, H8. 

Cafraria, I, 15ti •. 
Cahida, I, 92 .. 
Cabido, I, 223. 

Cahir da memoria, I, 27 
nota. 

Cahir. O- das folhas, I, 
92. 

Caixa, 1, 76. 
Caixilho, I, 173 nota . 
Cajom, Cajão, 11 1~ . 
Cal. O-, I, 21.3·. 
Calado, 1, 223. 
Calamidade, 1I, 1l'H . 
Calcanhar, I, 7 . . 
Caldeireiro, l, 155 . 
Caldeiro, I, 154. 
Calendario, I, 178. 
Caliça, I, 132. 
Callecear, I> 256, 301 . 
Calmaria~ 1, 15t. 
Caloraço, I, 129 . 
Cama, I; 60. 
Camada, I, 162. 
Camapé, I, 76. 
Camara, I, 60. 
Camareta, .I, 1 S7. 
Camarilha, -1, 170 . 
Camarim, I, 186. 
Camarote, I, t 88 . 
Camilha, I, 186. 
Caminhada, I, 144. 
Caminheiro, Caminhador, o 

Caminhante, 1, ·l õ7 nota. 
Campainha, I, 60. 
Campanario, I, 22·, 1~3. 
Campanu\a, L 187·. 
Campear, I, 301, 33!J . 
Caual, I, 168 nota. 
Canalha, I, 169. 
Canastrel, L , '186. 
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Cançaço, I, 130 nota. 
Cançado, I, 223. 
Cancioneiro, I , 179. 
Candea, I, 35. 
Cangi rã o, I. 6 9. 
Cangosta, l. 35. 
Caniçalha, I, 169. 
Canit.o, 1, .187. 
Canniço , l, 132. 
Cantar á vjola: -no som 

da lyra, IJ, 20 .. 
Canteiro, J, 23, 15õ. 
Canzoáda, I, 1_62. 
Capaci<.lade, I, 151. 
Capear·, I, 30 I. 
Capella; I, 5. 
Capellão , I, 23. 
Capsula, l, 187. 
CaptiYo, I, 237. 
Capulho, I, 187 . 
Capuz, 1, 35. · 
Caramunha, I, t [. 
Caramunhar, 1, U .. 
Caranguejar, 1, 295. 
Carceragem, I. 165. 
Cardume, I, 178. 
Carniça, 1, 132. 
Carnudo, I, 150. 
Caroço, I, 136. 
Carpenlejar, ou Carpen-

teiar, I, 29ã, 30 I . . 
Can··açta, I, U1. 
Carrancudo, I, 1 õO. 
Carreagem, I, 1615. 
Carregume, I, 153. 
Carreta. I, '187. 
Caniagem, I, 266 nota. 

C<~rrinho, I, 186. 
Carroagem; I, 166. 
Carroça, I, 136. 
Carrocim, .I, 186. 
Cartapaço. I, Í36. 
Cat'Lilagem, r, 166. 
Cartilha, I, 186. 
Cartorio, I, Hi9. · 
Cartuch.amc, l, 177·. 
Casa. Ellipse do nome-

li, 78 nota. 
Casar,· t 2fi6. 
Casaria, I, 179. 
Casca lho, I, 169. 
Casculho, I, 1 ilt- nota. 
Casinh·a, I, 186. 
Casoo A-adv. 11, 189. 
Casos do~ Nomes, I, 189 , 

e seg. 
Cassar, I, U. 
Cu slanha, I, 7. 
Castella, ou Castilla. Ety

mologia d'cste nome, I. 
112 nota. 

Castellete, I, 188. 
CasLello, I, 186._ 
Casticar, I, 312. 
CastiÇo, a, I, 132. 
Castigar, I, 2õ7. 
Casulo, I, 186. 
Cathedra, I, 75. 
Caurinar, I, 69. 
Cavalgada, 1, 31>. 
Cavalgar, 1, 35. _ 
Cavalleiros Guisa(los. ViQJ. _ 

Guisa. 
Cavallinho, I, 186 . 
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Cav.ea, I. H. Chaneza, I, 23. 
Cavername, I, t 78. Chantar, I, 23, 65. 
Ceado. Bem-. I, 223. Chanto, 1, 24. 
Ce·bola, I, 14. Chão, I, 8, 123. 
Cedo, ádv. U, 180. Chaparia, I, 179 . 
Cegas. Ás - H, 23. . Chapelleiro, I, 1õo . 
Cego, I; 237. Chapellorio, I, 16·0. 
Cegónha, I, 7. Ghapeo, I, 35. 
Ceia, l, 7. Chaprão, I, 18. 
Ceje, I, 8. Charrua, · I, .3õ. · 
Ceieumà, I, 3'11. Chartulario, I. 178. 
Célibatario, I, 153. Chátillar, I, 339. 
Ceneiro, I, 1lHi. Cha.ve, I, 5. 
Cellula, I, 187. Chaveiro, I, õ. 
Ceppeira, I, 179. . Chavelha, I, 35, 186. 
Ceppo e Ceppa<, I, 111. Chaves (villa), I, 36 . 
Ceranie, I, ff78 no La. Chegar, I, 12. 
Cerca, a·dv. Il, 177, 18L Cheio, 1, 76. 
Cercear, lr 35. Cheira-din!heim. O-, I , 
Cerceo, I, 3:~. 96. 
Cereja, I, 8. Cheirar, I, 2L 
Cerol, !, 172 nota. Chiar, I, 29K 
Ceroto. I, 3. Chibatada, I, I f1 "e seg: 
Certo, adv. li, t:96. Chico, I, ~6\ , 
Cerveja, I, 9. Chilreada, I, H2 . 
Cesta, I, /i.. Chilrear, I, 298. 
Cevadouro, I; 2iH. Cbinellos, I, 24. 
Cevo e Ctnca, I, 111 . Chispo, l, 36. 
Chacina, ·1, 23. - Chocalhar, I, ' 298 . 
Chacotear. I. il-39. Chocarreiro, .I, ·u ., (i)t . 
Chaga, I, 8_- Chocarrice, 1,. 62. 
Chagar, I, '23:. Chocho e Fl~ocho, I , 36. 

, Chamar, I, 5. Choradeira, F, ·156. 
Chamma, J, 6. Choramigar; l, 3:ll3. 
Chammejar, 1, 6, :l0:2. Chorão, I, t3tf no.la . 
Chammiço, I, 133. Chorar, l, 8, 28-!L 
Chanca, l, 2iL Chorudo, I, 36. 
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Chorume, T; 1 õ3. 
Chotar, I, 298. 
Choupo, I, 60. 
Chouriçada, I, 162. 
Chouso, I, 24. . 
Chrislandade, I, t 64. 
Chuchar e Chupar, I, 2i, 

298. 
Chufar, I. 339. 
Chumflço, I, 2~, , 136. 
Chumbo, I, 8. 
Chupitar, I, 307, 333. 
Chus, adv. ant. I, 24, 11, 

183. 
Ch usmar, I, [$39. 
Chusurn, I, 24. 
Chuva, f, 8. 

. C h uvediço, ·a, I. 133. 
Chuv iscar, I, 333. 
Chuvoso, I, 8. 
CicaLrisar, I, 2fl. 
Ciciar, I, 298. 
Cidade, I, 164. . . 
Cidadella, I, · 171 nota. 
Cid rei r a, I, 15il. 
Cilada, I, 15. 
C ilha, I, 36. 
Cimo e Cima , I, 111. 
Cinco, I, 8. 
Cincla, I, 230. 
C i neto, I, ~H . 

. Cingidouro, J, 234. , 
Cinti lho , ·I, 186. 
Cirio, I, 15. 
Cismar, I. 2~/í.. 
Ciume, I, 153. 
Civilidade, I, 11H. 

Claras. A's- H, 23. · 
Clarear, I, 307. 
Clareza, I, ~-
Clareza-, e Claridade, I, 183. 
Có, voz onomatopaica, 11, 

292. . . 
Co, a, desin, -1, 187. 
Coalho, J, 7. 
·conpostolo, II, 31. 
Coaxar, I, 298 . 
Coberta, I, 230. 
Coberto, I, 230. 
Coberto, part. pass. l, 81 

2H . 
Cobra, I, 7. 
Cobrir, I, 36. 
Cocada, I, -f4.t. 
Cocheiro, I, 155. 
Cochichar, I, 298. 
Codea, 1, 69·. 
Codesso, I, 1.5. 
Codicillo, I, 186. 
Codorniz, I, 8. 
C:le)ho, I, 36. 
Coetai1eo, li. 32. · 
Coeterno, II, 32. 
CoexisLencia, li, 32. 
Coexistente, B, 32. 
Coexistir, li, 32. 
Cói, I, 15. 
Coifa, I, 60. 
Coinchar, I, 297. 
Coiro, I, 60. 
Coit.a, I, 76. 
Coitado, I, 76. 
CoiLar, I, 76. 
Coito, part. 1,_ .9. 
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Coito, I, 15. Compaginar, ll, 3L 
Colheita, I, 24·4. Comparativos. Adjectivos- . 
Colheito, part. pass. I, 239. Vid. Nomes Adjectivos 
Colhér, J, 7. ComparaLivos. 
Colleira, I, 60. _ Compassú, IT, 3í. 

· Colligar, 11, 31. Compasso, TI; 34. 
Colligir, 11, 31. · Cornpellir, IJ, 36. 
Collocação das palavras. Compensação, H, 3í. 

D'ella dependem os gran- Complacencia, IJ, 3 í. 
des effeilos oratorios, Il, Complacente, 11, 3 L 
2'83. Compro~·a-se isto Complexo, IJ, 31. 
com unt exemplo de Ci- Compôr, U, 3~. 
cero, ibid. Exemplo de Comprazer, JJ, 3L 
Franc. Manuei. -Obser- C:ompulso, I. 2H. 
vação sobre a-, 287 . Concavar, TI, 36. 

Col locar, li, 3i. -Conceder, JJ, 34. , 
Colma·ço, a, J, 133. Copceilo, J, 9. 
Colmea, I, 36. Concepção e Conoebimenlo, 
Colmeal, I, 167. H, 253 e seg. 
Columnada, I, 162. Concerto, IJ, 34 .. 
Columnello, I, 186. Concesso, I, 239. 

· Columnela, J, 187. Concharia, I, 179.. 
Com, prep. JI, 30. Conchavar, I, 2L 
C9mbinar, 11, 3i. Conchavo, I, 24. 
Comeslo, I, 239. Conohella, I, 186. 
Comido. Bem-I. 221 nóla. ·conciliar, IT, 34-. 
Comminar, li, 36. Co'nclavc, 11, 32. 
Com modo, li, 3í. Concluso, I, 241. 
Com mover, II, 36. Concordancia, H, a a .. 
Communidade, I, 163. Concorcjar, li, 3i. 
Como, adv. 11, 185. · Concorrer, 11, 3L 
Como, conj. Jl, 222. Concremar, II, 3-8. 
üomoquer, adv. obsol. 11, Conculcar, IL 36. · 

188. Concupiscencia, ·IJ, 37. 
Comoquerq'ue, conj. obsol. 5encurso, li. 37 . . 

11, 213. Condado, I, :i6L 
Co moro, I, 16. .Condensar, IJ, 36. 

vor .. H. ' 23 
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Condescebuer, JI, !H. Consolidar, J, 329. 
' Condigno, li, 34. Con!:onancia, IJ, 3L 

Cond iscípulo, Il, 3,1. Cr:lhsono, 1L 34· . . ·-
Condoer-se, II, 3~. . Conspurcar, IJ, 37. 
Condoid0, li, 34. Constante, li, 37. 
Confêsso, s. m. I, 215. Constellação, ll, 32. 
Confesso, part. pass.l, 223, Constranger, li, 37. 

237, ~M. 3. Cunstringir, li, 37. 
Confiado, I, 223. Contagem, I, 16r5. 
Confiar, íl, 3lL. Contai·, I, 36. · 
Confi rmar, li, 37. Conleira, I,, 156. 
Connuericia, li, 32. C:ohlemporaneó, .H, 32. 
Confluir, H, 31. eontentamenlo c Cont.enlo, 
Confrontar I n, 3lí·. 11, 262 e seg. 
Confugir, H, SI. f.onl'ermiõô, H, 32. 
Confus.o, I; 2H. Conleudo, I, 239 . 
congregar, Jl, 31. Contig t: o, It, 32. · 
C-ongresso, H, 32. Continuo, adv. H, 196. 
Conjuncção, TI, 20il. Contra, prep. 11, 3.9. 
Conluio, I, 76. Conl.ra-alriliranle, li, 4·3. 
Consabedor, {'I, 32. ContrabilmJo, 11, 4i. 
Consciencia, li, 34. . Contrabater, H, 40. 
Conscripto, IJ, 31. Contrabaxo, H, 43. 
Conseguinte, H, 34, Contracosla, H, 40. 
Conseguir, I, 8. 'Conlracto, Ylart. pass. I, 
Conselho. Sobre~, fi, 157. 2H. 
Consenhor, li, 32. Contracto, s. m. 1. 2~r;. 
Conservo, li, 31. Contro~danç~, H, 4.0. 
Considei·aclo, I, 221. Contrada11car, 11, ~O. 
Consistorio, I, 180. Contradiccão, ll , '[ 1. 
Consoantes. Tránsmutacões Contrad'rcêão e Co'ntradic'l.à , 

que 'ri ellas .se dam; I, I, 128 ·nota . 
'"--Fonna·daspelúsTnes- Contradicta·r, H, H. · 
mos orgãos vocaes, 'ib·id. Con trad ictor, I1, 41. 
not.a. .Contradizer, H, 4f 

Consocio, li,_ 31 . Contraf·orte, li, [3. 
Consolan·do , I, 2i9.. Cont.rafosso, H, q3.' 
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Conlraluz, ll, 40 corrediço, I, 149. 
Contramestre, li, 43. Corredio, I, 149. 
Contramina, li, 41. Cqrreia, I, 6. 
ConLraminar, li, H. Correio, I, 37. 
C.onLraordem, H; 41. éorrer, I, 279. 
Contrapeso, . H, 43. Coner. 0- d~o sino

1 
I, 92. 

Contra pôr, li, 40. Correria, I, 154. 
Contraposto, H! 40. Corropío, I, 148. 
Contrariar, li, 41. Corrupto, T, 239. 
Contrariedade, II, H. Corsario, I, 154. 
Contrario, It 41. Cortiço e .cortiça, I, H L 
Contrasenha, li, 4-3. Cortinado, I, 162. · 
Contraveneno, li, 41. Coseito, 1; 239. 
Contravir, li, lJ.1. Coser, I, 15. 
Contri~l()d,o, IJ, . 37. . Costella, I, 69. · 
Conlubernal, Il,_ 31 e seg. Costumeira, I, 156. 
Corittima~, li, 37. Cotovella<;la, I, 142 .. 
ConLur,bar, I, 330, 11, 37 · Coucear, l, 302. 
Conluse, I, 24-1. Courama, J, 178. 
Convénienle·, JI? 31t-. Cova, I, ~7. 
Converso, I, . 239. Covado, I,. 3. 
ConverterrlJ, 34. Covil, J, i 72 nota. 
Convicto, I, 239. Coxear, I, 3il2. 
Convir, IL ~4 · CqyinhaJ·, 1,_25 . 
Convocar, li, 31.. Çomiço, ou Su_miço, I, 25. 
Coraçudo, I, 1.50. Cras, a_dv. ab&ol. 11, 1. 79 . 
Corale~ plur. ·ant. de co- CraYar, I, ~ã7. 

ral, 1, 1 1.8. Cra\•eiro, I, 155·. 
Cord~me, I, J78. Cravejar, I, ;lf)7, .312 . 
Cot;dear~ I, _339. CraYelha, I, t86. 
Cordel, 1, 1.86. ~ Cra,'o, I, 7. 
Cordilheira,_J, 1"56. Creança, I, 18'1 e seg. 
Cordoalha, J, 169. . Crença, I, 18~. 
Corno e Corna, l, HL Crenchas, I 6!}. c ' ' oroa, T, 7. · Crepili:.U, I, 2qs. 
Corpusculo, J, 187. Crer, I, 6. 
Corrcame, J, 177. · Crescido, I, 224·. 
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Crescimento e crescença, Dado, · I, 224. 
li, 262. Dabi, adv. li, 175, 181. 

Crespo, I, 4·. · Dahi ao deP.,ois, l'I, 182 ; 
Crestar (colmeas), I, 60. Damejar, I, 302. 
Criadagem, I, 166. Dancadeira, Da-ncador, e 
Crisada, I, 142.. Dançante, I, 157 nola. 
Crocitar, I, 297. Daqui, adv. 11, 182. 
Cruel, I, 6. Dar, I:. 7. -Para sapatos, 
Cruzeta, I, 187. I, 84. 
Cuba, l, 8. Dardejar, I, 302. 
Cu'bica, 1, 8. Dares e tomares. (Os-) 
Cubiculo, I, 187. I, 96. 
Cugular, I, 2o. Dativo, I, 192. 
Cuidar, I, 37. ,- De, pre.p. ·u, 44. 
Cujo, a, ·r, 213. -Inter- Deante, adv. Il, 176 . 

rog<lliv?, I, 214. Deão, , I, 37. 
Culpando, I, ~49. Dearticular, li, 59. 
Cume, I, 7. Debaxo, prep. 11, Ht-2. 
Cumiada, I, 143. Debaxo, adv. If, i 76. 
Cumieira, I, 156. Debicar, I, 332, li, 46. 
Cunha, I, 7. Debito, I, 245. 
Cunhagem, I, 165. DecadenGia, li, 4·6. 
Cunhai, ], 168 nota. Decahir, 11, t~:6. 
Curax, ·aug. lat. de curius, Decantar, li, 59. 

a, ztm, I, 130 nota. Decapitação, 11, 46 . 
Curral, I, 168 nola. Decapitar; IJ, 46. ., 
Cuspinhar,'I, 333. Declinações, I, 189. 
Custagem, I, 165. Declinar~ li, 4-6.-
Culello, J, 37 · Decorrer~ 11, 45. 
Cut.illada, I, 1.4·2. Decrescer, H, 46. 

D 
Dedal, I, 168 nota. 
Dedeira, I, 155. 
Dedo, I, 6. 
Deduzir, H, 50 . 

Daclylicas. Palavvas-. Vid. Defensa, I, 24-5. 
Palavras exdruxulas, ou Dcfensão, Defendimento e 
r.lactylicas . Defcnsa, 11, 25'~ e ~eg . ·. 



Defesa. Vi-d. ])evesa. 
Defeso, I, 239. 
Deficiencia, li, 4·G. 
Deflorar, li, 46. 
Defluxo, I, 2~8. 
Defraudar, JI, 46. 
Degenerar, Il, 46 . 
Degollar, I, 5. 
Degradação, 11, 4 6. 
Degráo, J, 76. 
Deidade, r, 1õ2. 
Deixar, I, 257. 
Dejejuar, li, 46. 
lJelamber-se, lJ, 59. 
Deleixado, li, 59. 
Deleixamenlo, H, 1.59. 
Deliberado, I, 224. 
Delirar, li, 45 c seg. 
Delonga, JI, 59. 
Demenéia, IJ , 46. 
Dêmenlar, li, 46. 
Demente, Ir, 46. 
Demerito, Il, 46. 
Demolir, li, 4.6. 
Demoníco, 1, 187. 
Demonstrar. Jl, õO. 
Demora, li, õ9. 
D~morar, li, 59. 
Denegar, Il, 59. 
Denegrir, Il, 59. 
Dentada, I, H 2. 
Dentro, adv. 11, l'iG. 
Dentndo, I, 150. 
Deostar, I, 37. 
Deoslo, 1, 37. 
Dcpennacjo, li, 46. 
Depcnnicar, I, 33 'f .. 
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Depois, prep. Vid; Pós e 
Depós. · 

.pepois. Seguindo-se-lhe pre
posição. Não é_ ad\·er
bio, corno pretende Mo
raes~ Il, 129 nota. 

Depois, adv. li, 179. 
Depois.que, conj. li. 222. 
Deporta~ão, II, H: 
Deportar, li, 46. 

- Depós, prep. li, 126, 127, 
128. 

Deposição e Depocmento , 
11, 255. 

Deprecar, li, 59. 
Depreciar, li, 46. 
Depressão, IJ, 46. 
Derivacões. Abuso das-. 

Vid: Abuso ct'as deriva
cões. 

DeriYar, 11. 50. 
Derogar, li, 46. 
Derrabado, H, 46. 
Derramar, Il, H. 
Derrubar, l, 1õ . . 

. Des, prep. li, 61. 
Desabrido, li, 73. 

-Desabrochado, 11, 66. 
Desabrochar, H, 66, 
Desacatar, li, 72. 
Desadorar, H, 72.· 
Desaforado, I, 224. 
Desaforar, li, 65. 
Desagasalho, JI, 69._ 
Desaguisado, I, 57. 
Desalentar, li, 6·9. 
Desalento, Jl , 69. 
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Desalinho, H, 69. Descomer, H, 72 . 
Desalivar, li, 72. Descompassaçlo_, H, f$7 . 
Desamão, 11, 67 e seg. Bescompassar, U, 67. 
Des.ami)r, 11, 70. Descomposto, li, 9.5. 
Desamor, li, 71. · Desconcerto, IL 68. 
Desandar, li, 72 . Desconchavar-se, H, 6R . 
Desangrar, li, õ8. Descouchqvo, H, 68. 
Desappreader, U, 72. Desconcordar, IL ·68. 
Desal'l anca r:, li, 6;). Desconfiado, I, ~24,. 
Desarrumar·, H, 72. Desconfiar, li, 68 
Desatar, J, 33í. Desconforme, H, . 6~. 
Desatavíado, Il, 69. Descontar, J], 65: 
DesattreLar, 11, 66. D:Jsconverter, H, 70. 
Desavença, li, 68. Desconvir, Jl, 68. 
Desavindo, IJ, · 68. Desc_orlez, H, 7~. 
Desavir, 11, 6R. · Descoser, I, :334, li, 7'2. 
Desazó, 11, 69. Descrer, U, 72. 
De..sharatar, Jl, 67. Descr id o, I, ~2~ .. 
D.es·harbad.u, 11, .69. Descriplo, I, 239. 
Desboccado, 11, 65. Desdita, _Il, 72. 
Desbotado, li, 7;·s_ Desditoso, Jl, 72. 
Desbotarr, Il.. 73. Desdizer, I, 334. 
Descabeçar, 11, 68. Deseccar, ll, 59. 
Descabel1ar, li, 67. Desejàr, I, ;;> . 
Descahir, ll, ,67. Desemllarcacjouro, l, 2JL 
Descaminho, ll, 68. Desemped.ir, 1, 333. 
Deseampado, H, 67'. · Descncabrestar, U, 66. 
Descantnr, IT, 66. Desende, l)esen, Jj)esi, P.e-y, 
Descanle, li, 66. aJv. ant. H, l8L · 
Descarnado, .li, 66. Desenfeitado, H, 69. 
Descamar, 11, 66 . Desenganado, I, 224. 
Descartar, U, 6f,L Desensi na,do, II, 72. 
De5carte, IJ, 616. Dese'nx~bido, li, 73 . 
Descoberia,, I, ·23,0, I.l 263. Desei;ilima, 11, 69. 
Descobri.men~o e Descober- Desfazer, 1; 334. 

ta, .H, 263. Desfr,char, 11, 70. 
Descobri·r, l, 334·. Desfeiar, ll, 73_. 
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Dcsllar, n, G7. nomes gcntilicos, ou na-
Desfilílr, Jl, 66. cio naes sam as mesmas 
DestheJar, H, 66. que as dos adjectivos Ia- ' 
Desfolhada, I, ~HO. tinos dB duas e tres fór-
Desfo1har, li, 66 . mas, 89 nota. - Deno-
Desfollegar, Il, 66. Lam o genio . da lingua 
Desgabar, H, 70. portug\.Jeza; S6 . - Ne-
Desgalante, li, 72. nhuma nação juncta ás 
Desgarrar, H, 67. pal-avtas que lhe sam pro-
Desgastar, li, 73. prias e fami liares as 
Desgovernar, li, 70 . · 'de li Hg1:1as extrangeiras, 
Desgrenbar, li, 67. '175 nota . 
Deshabilado, IJ, 9;). Desinquictar, Il, 73. 
Desberdar, li, 68. Desinqujeto, li, 73. 
Deshoneslo, li, 95. , Desi n(e lligcncia, li, 6":!. 
Deshoras, li, 68. Desistir , ·li, 46. 
Desinencias, ou Termina~ Desjejuar, 11, 72. 

cões. As do ablativo do Deslavado, li, 73. 
singular dos nomes lati- Deslustra r,. IL 69 . 
nos sam as que ficaram Desmaiar, I,. 284, IL 68. 
no-s vocabulos que d'a- Desmammar, JI, 69. · 
quella lingna passaram Desmancho, 11, 66. 
para a portugueza, I, 86. Desmarcado, li, 67 . 
Razão porque, ib id. - Desmedraf·, II, 7'2. 
Consenam-se ex.ce-pcio- Desmembrar, li, 69. 
nalmenle as do nominá- Desmemoriado, li,· 69 .. 
livo do singular elos ca- Desmerecer, I, 335. 
sos latinos tanto nos no- Desmesurado, li, 67. 
mes dó'S €leoses e.dos he- Desnarigad o, H, 69. 
róes, como nos vocabu- Desnasccr, li, 72 . . 
los scientificos, 87. Ra- Desnatura-r, li, 69. 
zão põrque, ibid.- As Desnevar, ll, 66. 
corrompidas do latim fo- Desnorteado, li, 69. 
ramo typo por onde mo-- Desnuado, li, ~3. 
delámos os nomes que Desnudez, n, 73. 
introduzimos nà língua Desobedecer, li, 72. 
pnrlugueza, 87.-As dos Desobediente, n, 9õ. 
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Desobrigar, I, 335. Desvairado, H, 73. 
Desordem, n, 72. Desvai'ra.nça, u, 73 , 
Despachado, I, 224. Desvariar, n, 68, 7:3. 
Desparlir-se, II, 6ã. Desvendar, I, 33o. 
Despavo1'ido, li, 73.· Desventura, H, 72. 
Despear, II, 66. Desvestir, n, 71. 
Despenseira. I, 15~. Desviado, II, 67 . . 
Desperdício, li, 67. Desviar-se, n, 67. 
Despeso, I, 239, 243. Desvio, u, 68. 
Despinlar, II, 72. Desvirtuar, II, 69. 
Desprender, I, 33_5. , · J)esvirtude, 11, 69. 
Désprezar, I, 257, II, 72. Desviver, li, 71. 
Desprezinle, I, 219. Delardanca, Il, õ-9. 
Desprimor, II. 69. Determinado, I, 22~. 
Desqueixar, II, 69. Determinativos, ou Prono-
Dcsquerer, Il, 7f. mes, I, 1·97. 
Dessabença, II, 72. -Demonstrativos, I, 201. 
Dessaber, li, · 7 2. Para fazer distincção en-
Desservir, n; 71. tre dois - costumavam 
Dessorar, li, 66. nossos antigos repetir o 
Destampatorio, I, 160. primeiro de que já se ha-
Desterrado, II, 67. viam servido, I, 2H.-
Desterrar, n, 67. Podem algumas vezes fi-
Desterroar, 11, 66. car occultos na oracão, 
Destorcer, ·u. 3~5. ibid. Exr.mplos, 2Ü e· 
Destoucado, 11, 69. seg. 
Destragar, 11, 73. -Pessoaes, I, 197.-Sam 
Destreza, 1. 9. as· unicas palavras que 
Destroçar, n, 67. em nossa lingua coQtra-
Destroço. 11, 67. hem differenles formas 
Destroncado, li, 66. . terminativas, segundo os 
Destroncar, H, 66. casos, -198. - Podem 
Destoucado; u, 69. junctar-se aos nomes ap-
DEsunião·, li, 68. pellativos, e ainda aos · 
Desunido, n, 68. proprios. ibid.- Podem 
Desm}ir, I~ 335, 11, 72. as vari.ações dos mes-
Desusado, n, 9õ. mos repelir-s':l na oração, 
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f99.- Quando agentes Diffracção, H, 7!>. 
ou subjeilos da oração Ditfuso, l, 241. 
permilte a lingt.a que fi. Digesto, 1~242. 
quem occultos1 ibid .. - Digladiar, li, 76. 
Teem uma terceira ter- Dilacerar, H" 76. 
mim.tçiio que não é neu- Dilatar, li, 75. 
tra, 2{ 4, e seg. Exem- Dileclo, li; .. 76. · 
pios que. o comproYam, Diligente, II, 76. 
215 e seg. • , Dilucidação, II, 76. 

-Possessivos,. J, 200.- Dilueidar, IJ, 76. 
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Sam os genitivos dos pro- Dilu·vio, 11, 76. 
nomes pessoaesadjectiva- Din1anar,. JI, 76. 
dos, ibid. Diminutivos. Nomes adje-

Detonação, li, 59. ctivos-Vid.Nomesadje-
Devacidade, I, 184. ctivos· dimiiHILivos. 
Devcsa, I, 37. - Diminutivas. Verbos-Vid. 
Devolutg, I, 2U. Verbos diminutivos: 

· Devorador, IJ, 59. Dinheirama, I, 178. 
Devorar, H. 5.9. Di recto, T, 242. 
Dezembro, I, õ. Direito, I, 2'1.2. 
Dia. De- em dia, II, SL Dis, prep. IJ~ 74. 
Dia brele, I, 18 7. Discernir, 11, 7 õ. 
Diamante, I, 76. - Em Discordante, H, 75. 

furulo, U, 89. Discordar, li, 75. 
D.iario, J, 178. Discorde, II, 7õ. 
Dichote, Ir 188·. Discorrer, li, 7 4-. 
Diffamador, li, 75. Discrepar, li. 75. 
DiJfamar, 11, 7õ. Discreto, II, 75. 
Di.ffamatorio, 11, 7!). Discricão, II, .76. 
Differencar, II, 75. Discrin1en, fi, 76. 
Differente, li, 75. Discrimínar, 11, 75. 
Differir, l1, ,7õ. . Discursar, IJ, 74. 
Difficil, IJ, 71; Disfarçado, I, 22á. 
Diffi.culdade, 11, 75. Disforme, 11, 75. 
Difficultar, U, 75. Disgregar, JI, 71.. 
Diffi.dencia, IJ, 75. · Disjuncção, li, 7~. 
Diffidente, II, 7:-i. Disjunctivo, Il, 74-. 

vo r., H. 24 
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Dispar, li, 75. · 
Disparidade, H, 76. 
Dispergir, H, 74. 
Dispersão·, li, 7 4. 
Dispersar, JI, .74. 
Disperso, li, 76. 
Displicencia, n, 75 . 
Drsplicente, Il, 75. 
Dispor, Il, 75 . . 
Disputa, li, 7.6. 
Dissabor, H,. 7õ. 
Dissnborear, li, 7tL 
Disseccar, _ U, U . 
Dissensão, U, 7õ. 
Dissentir, li; 75. 
Dissidencia, II, 70. 
Dissidente, Il, 7õ. 
Dissimilar, 11, 70. 
Dissimile, 1,, 7D . 
Dissim inar, Il, 74. 
Dissimulado, I, 221 . 
Dissipar, li, 7t~. 
Dissociar, li, 7 '"· 
Dissoluto, I, 239, 11, 74. 
Dissolver, li. n. 
Dissonancia, U, 75. 
Dissono, li, 75. 
Distancia, H, 75. 
Distanciar-se, H, 75. 
Distante, 11, 75. 
Distanlissimo, Il, 75. 
Distar, U, 75 . 
Distil'ar, H, 7_-i. 
·Distincto, I, 2~2. 
Distinguir, li, 75. 
Distracção, IJ, 75. 
Distr·ahir, II, 75. 

Di\'ergencia, If, 75 . 
Divergir, IJ, 75. 
Diversão, e Divertimento , 

li, 25í. 
Divertido, I, 22f. 
Divisa, I, 24 5, li, 76. · 
Diviso, I, 2'1-2. 
Divorciar, U, 75. · 
Divorcio, 11, 7 -L 
DivuJgar, H, 76. 
Dizidor, .I, 1}0 nota. 
Dobrár·, I, 7, 8. 
Dobreza, Dobrez, l, 183. 
Dobro, I, 7, 8. 
Docel, I, 170 noi.a. 
Doci lidade, I, 152. 
Doctor- em med1:c·ina., li., 

85. 
Doctoraço, I, 129. 
Doctorando, I, 250. 
Doença, I, f 82 . 
Doentio, f, 14.9. 
Does Lar, I, 37. 
Doidaz, Qu Dondaz, l, 1.30. 
Doidejar , I, 302. 
Doidinha, I, 1.86. 
bom. Vid . Domno. 
Doma, I, 38. 
Dominacão e Domínio, I, 
· 1.2S t1ota. 

Dominiquim, I, 186. 
Dom no, Dono, e Dom. I, 38. 
Dona. I, 38. 
Donear, I, 302. 
Donzel, I, 170 nota. 
Dormidor, Dormente, Dor-

mideira, 1, 157 -nota. 

.. 
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Dormitar, I, 307 , 333. 
Dorna, I, 76. 
Doze~ I, 6 . 
llriça, I, 136. 
Drogaria, '1, 17~
Dulcidão, I, 183. 
Dulçor, I, 184. 
Duqueza, I, 25. 

Eiro, a, desin. I, 154, 179. 
-Comparação d~s no
mes que teem esta desi
nencia com os que a Leem 
em or, I, 156 e seg. 
nota. 

Durar, l,_ H8. 

E<s, adv. li, 187. 
Ei.sque, cõnj. IJ, 223. 
Eito. A-11, 23. · 
.Eivigar, I, 38. . . 
El, ela. elo, il, oi, ola, desin .' 

Dureza, I, 183. 

E J, 1. 7 O e seg. · no ta . 
El, desin. diminutiva, I, 

186. 
E, prep. Vid. Ex. Elaborar, li, 102. 
E, e et ant.. conj. 11, '203. Eleito, I, 239 . 

. Ebano, I, 3. Elho, a, desin. I, 186. 
Ecar, egar, ejar, ear, desi- Elle, ella, ello, determina-

nencias, I, 31_2. tivos pessoaes, I, 197, . 
Ecer, escer, desinencias. l, 215. 

313, 31~. Elle esse; 1, 213 nota. 
Eco, ico, oco, desinencias. Ellipse do nome casa, II, 

·vict.' Aeo~ · .78 nota. 
Edade, 1: 152. Ello, a, desin. 1, 186. 
Edicto, Jl, 102. Elocução,. IJ, 239. 
Edital, I, 168 .nota. Eloquencía, U, ·1 02. 

, Edo, desin. I, 145, 163. Elrei, I, 38. 
Educando, I, 250. Elucidar, n; 102.· . 
Ego, desin. I, H.6 nota. Em, En, Im, In, prep. li, 
Egreja, I, 8. 76. 
Egua, I, 8. Em cab@. Vid. Cabo. 
Egual, I, 8. J~m fim. Vid. l?im. 
Eguarias, I, 77. · lt!IJ fóra. Vid. Fóra. 
Egyptano, I, 88. · Emanar, II, I 02. 
Eia, interj. ll, 228. · Emancipação, IJ, 102. 
E_il-o, ad'' · 11, 187. Embainhar, IJ, 78. 
Eirado I 142 161 . · · Embalsamar,: I, 69. 

' ' ' 
* 
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En1barbeoer, I, 3f 7. Em peru! , conj. obsol. li, 
Embarcar, H, 78. 2f5. 
Embasbacar, JI, 93. Emperrar, li, 9i. 
Embebecer~ I, 317. Empertigar, I, 64, 297, 
Embespenhar-se~ n. 93. li, 93. · . 
Ernbetesgar, H, 78. Empi lhar , U, 93. 

·Embirrar, 11, 9/L Empobrecer,l,316, [1,82. 
Emboocar, ll, .78. Empolla, 1, 69. 
Embolsar·, 11, 78. Empôr, Il, 93. 
Embonecado, li,.. 93. Emprenhar, I, 6, ll, 78. 
Embora, adv'. li, 186. _Empritigar . Vid. Emperti-

. Emborcado, 1, 60. gar . 
. Ernbor.car, I, 60 e seg. Emprir, I, 15. 

Embr.açar, 11, 78. .Emproar, LI, 80. 
J~mbral)decer, J, 31~ . Empuxado, 11, 86, 9L 
Embra'·~cer, l, 3U. Empux.ar; U, 86, 9L 
Embre~aqo, L 215, li, 87 · E;.mque, conj. obsol. 11 , 
Embrutecer, I, 314-. 21~. 
EmbrulocidQ, Il, 8~. En, prep., Vid. Em. 
Emburrar, Jl, 93. Enamorar, 11, 80. 
EmiLLir, li, ~0~ . Encaixar, IJ, 78. 
Emmagr@l.ar, I) 32~. 13ncalçar, I; 57, 3í0. 
Emmarado, 11, 87. Encalço, I, 57, . ll, · t.O. 
Emmassar, li., fl3. . Encalm ado, IJ, 9lf... 
Emmouquecer, I, 316. Encalma r·, 11, 9~ . 
J~mmudecer, I, ~8 'J., 316. Encarne., 1, 178 nota. 
Emmurchecct, I, 318. Encaminhaç, 11, 80. 
Empacho, I, ~6. Encancerado', 11, 8.2. 
Empado, l, 38. Eneanecer, I, 3H. 
Empallidecer, -I, 316. Encannutado, If; 93. 
Empali}'lar, 11, 78. Encanta r, U, 80. 
Empar, I~ 39 . Encanzinado, H, 94. 
Empederneo.er, I, 3~7. Encanzin.ar-se, I, 295. 11, 
Empederuir, li, 82 . 94·. 
Empcllada, I, .14·2., Encapotado, 11, 87. 
Empellicar, L 69, Encaramclaclo, II, 8':! , 
Emper0, adY\'Ub:3ol. n, 186. Encaramelar, u, 8~. 

I • 



lNDICE 

Encarar, H, 80. Enfraquecer, I,. 315. 
Encarcerado, IJ, -87. Enfrear, I, 77. 
Encarcerar, . JI, 78. Enfurecm·, I, 315. 
Encarniçamento, Il, -94·. Engaço, I, 1.37. 
Encaroçado, If, 82. Engar, I, 26. 
Encarvoar, 11, 82. Engarrafar, 11, 78. 
Ença, desin. Vid, Ança. Engatinhar, ( 295, H; 93. 
Enceguentar, I, 320. Engenho, I, '7. 
Encejo, 1, 26. Engeo, I, 39. 
Encender, li, 94. Engolphado, n,· 87. 
Encendido, li, 94. - E!lgordar, li , 82 . . 
Encher, I, 8, li, 78. Engrandecer, I, 315. 
Enchouriç.ado, 11, 93. Engrandecido, Il, 82. 
Encoberta, li, ~7. Engrimponado, li, 93. 
EncoberLaclo, li, 87. Engrimponar-se, I, 34.2. 
Encoberto, 1, 24:2. Engrossado, Il, 82. 
Encobrir, li, 73 e seg. Engrossar, I, 1.5. 
Encolhidq, li, 82. Engrosse1~tar, I, 321. 
Encolubriuaclo, JI, 9:3. Enguia, I, 3. 
Encontrar, I, 339. Engulir, Il, 78. 
Encostar. li, 80, Enjôo, 1. 61.. 
Encovado, 11, P,7. Enleio, 11, 87 . 
E.nc1 oar, 11, 94 Enlouqucc~r, 1, 315. 
Encruecer, l, 317. E.nlourecer, I\ - 3Hí. 
Encruzar, Il, !13. Ennegrecer, I, 316. 
Enculcar, I, 2'6. - EnncYoar, L 77 , 
E,nculcas, l, 26. Enojo, l, 61.. 
Encurvado, H, 93. Enorme. Il, t 0'2. 
'Enue, adv. ohsol. fl, 188. Eni·aivecer, 1, 318 . 
. Endeosad.o, 11, S2. Enraizar. H, \:} ~. 
Endoidecer,[, 3f5, Il, 82. Enredar, 11, 78. 
Endurecer, L 315. , Enrijar, IJ, 82. 
Enra i.xado, 11, S7. Enrijecer, . I, 317 . 
Enfeitiçar~ 11, 80. Enriquecer, f, 3t6, li , 82. 
En feiLrad o, II, 87. Enroscnyo, ll, 9:3. 
Enflureocr, l.l , 82. Enrouqu~eocr , C 3L6. 
Enrornar, Il , 7 ~ l. En:saccudu, H, 87. 
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Ensaccar, li, 78 . Entr·emetler, H, 96. · 
Ensanguentar, I, 322. Entresacnar, IJ, 96. 
Enseccar, IL 94. EntreLela , U, 96 . 
Enseja, I, 39. Entreter, H, 96. 

·Ensinar, I, 39: _ Entr istecer, I, iHG. 
Ensis, desin. latina, 1, 89 Enuncicir, H, ·102. 

nota. Enus, desin. latina I 89 
Ensurdecer, l, 316. nota. ' ' 
Enta, desin. i, 180. Envasado, H, 87. 
Entaliscado, II, 87 . . Enve lhecer, r,316, H, 82. 
Então, ad v. TI, 90, 178. En;:erdecer, 11, 82 . 
Entar. desin. in choatiYa , I, Enverter, H, 82 . 

319, Enviado, H, 80 . 
Enteado, on AnteaJo, I, 39. Envolto, I, 239, li, 87. 
Enlejar, Il, 29 . Envollorio, I, U59. 
Entejo, li, ~8. Envolvedouro, I, "234·. 
Entendido, I, 22i. Enxa~e, I, 177. 
Entenebrecer, J, 316. Enxamear, I, .340. 
Enternecer, I , 77 . · Enxergar-, I , 26. 
En terrado , JJ, 87. Enxertar, I, 1 o. 
Enterram ento e Enterro, li, Enxerto, I, 245. 

~63. Enxofre, I. 77. 
Enthesourar, H, 79. Enxorrada, li, 90. 
En tom. Vid. En tonce. Enxorrar, IJ , 90. 
En tonce, adv. ant. H, 17-8. Enxorro, 11 , 90. 
Enlontec·er, l, H&. Enxotar, I, 349. 
Entorpecer, I, 316. Enxugadouro, I.. 234 . 
Entortado, li, 93. Enxuto , T, 237. 
Entrada, I, 230. ·Enzonnr, H, 79. 
Entrajado , H, 87. Epicenos. Nomes-._ Vid. 
Enlrança.r, . IJ, 93. Nomes epicenos. 
Entre, pryp. Il, 95. Epitoma r, I, 3lJ..0 . 
Entregue, I, 23 7: Epse, ~ epsa, inso, determi-:-
Entrelaçar, li , 96. nali\o demonstrativo an,..-
Entrclinha, 11, 96. tigo, I, 21 O nota. 
Entremeiar , li, 96. Er, conj. obsol. 11, 220. 
Entremeio , J I. 96. Erades, I, 15. 
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Eramá. Vid . Aramá. Esborrachar, II, 99. 
Eran1e, I, 32 . Esborralhar, 11, iOL 
Erecto, I, 242. Esborrar, II, ·1 01. 
Ereila, I, 245. Esbranquiçado, II, 99. 
Ergo, conj obsol. 11, 219. Esbraseado, li, 99. 
Errada, J., 14-4.-. Esbravejar, I, 326, II, 9S. 
Erradío', I, t49. Esbulhar, I, 77. 
Enado, I, 22o. Esbulho, I, 77. 
Errar, J, 280. Esburacar, ou Esfuracar, 

-Erreiro, I, 155. I, 33f. . 
Erro introduzido pelosg1·am- Escabecear, li, 99·. 

malicos da língua latina, Escahellar, li, 99 . 
II, 6. , . Escacha. O- 1, 96. 

Erro de Syntaxe. Apponta- Escatla, I, 69 . . 
do para que haja de ev i- Escaecer, I, 26 . 
lar-se, I, 2U nota.- Escala. Á-vista, 11, 23 . 
Vulgar na mnior parte Escalawado, I, 225. ~ 
de nossos escriptores mo- Escaldar, Il, 98. 
dernos, II. 11[ nota . Escalfar, li, 98. . 

Eructação, JI, '1..02. Escama, 1, 8. 
Ervilha, J, 7. , Escanchado, ' I, 77. 
Ervilbal, I, 167. Escanchar, I, 77. 

, Es, prep . JJ., 97. -Escancear, I, 307 . 
Esalv içado, II, 99. ' Escandecer, Il, 98. 
Esbaforido, IL 101. Escangalhar, li, 1.01. . 

. Esbainhado, Jl, 99. Escapar, l, 285, IJ, 1.01. 
Esbandal.har, li, 99. Escapula, ll, 1.01. 
Esbarronda. O -I, 96 . Escar.dcar,. II, 101. 

· Esba tTondadeiro, li, 99 e Escarmentar, I. 39. 
seg. Escarmento, I, 39. 

Esbarrondar, IL 99. Escarnar, Il, iOL · 
Esbofado; U, 1.01. . Escarranchado, I, 78 . 
Esbofetear, I, 323, II, 98. Eseavação, 11, "99. 
Esbombardear, I, 325, li, Escavacai·, 11, :t.OL · , 

98. · Escavar, li, 99. 
Esborcinado, li, :101.. Eschammejar, I, 326. 
Esborcinar, TT, ~01. Esclareeet, I, 3lts, II, 98, 
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·Escodear, n, 100. Esfaimado, n, 99. 
Escolha, 11, 101.. Esfaquear, IJ, n8. 
EscolheiLa 7 s. f. I, 2:10. Esfarelar, n, 101. 

_ Escolheilo, 1; 239. Esfarpar, II, 98. 
Escolher, n, JOO. . Esfarrapar, li, 99. 
Escolhido, T, 239, n, 101. Es!'at.iar, li. 101 . 
Esconder, I, 70. Esfoguetear, li, !}8. 
Escontado, li, 99. Esfolhado, II, 101. 
E~conlra, 11, 98. Esfolla-caras. O -1, 96 . 
Escorchar, n, 101. Esfollar, n, 101. 
Escornar, li, 98. Esforçt:~r, u, 97 . 
Escorregadouro, I, 232. Esforço, li, 99. 
Escorregão, n, 100. Esfregar,, II, ~8. 
Escorregar, 11, 9J. . Esfriar, H, 99. 
Escorrepichar,. I, 333. Esfuracar, I, 331, H, 98 . 
EscO'rrer, n, 99, iOo. Esgadelhado, It, 99. 
Escoser, I, 326. Esgalgado, H, 99. 
Escosido, II, 98. Esgalho, n, 101. 
,Escouçar, n. iOO. Esganiçar-se .. I, 33L 
Esconcear, T, 326, U~ 99. Esgarava,tar, I, 70. 
Escouci nllar, I, 33 ~~. Esgarrado, Ilt 1 Oi. 
Escovar I 70. E·sgarrão I t30 nota, n, 

' ' 'l ' Escrava ria,. I, 179. 1 O 1. 
Escrever, I, 5. Esgarrar, n, 101. 
EscrevEnhar, I, 3:33. Esgottam.elllto, li, 99. 
Escripto, I, ~39, 2&5. Esgottar, li, 99. 
Escriptorio, I, 1.59. Esgrotntiado, n, 99. 
Escuar, II, 99. Esgueirar, u, 99. 
Escudar,. I, 340. Esguichar, I1, 99. 
Escudelar, I, 340. Esguicho, n, 99. 
Escurecer, I, 315, 318. Eslagartar, H, I 01. 
Escurentar, I, 321. · Esrhalhar, II, 99. 
Escuridão.. e Escnridade, Esmar, l, 61. 

I, 1-84. Esmm•e1u, n, 97. 
Escuro, I, 78. 239. Esmeralda, I, 78. 
Escusa, r, 237. Esmera1·, I, 34.0. 
Eserdar, ~~. 101. Esmero, n, 99. 
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Esmiolar, li, 101. Esperança, I, {81. 
Esmo, I, 62. EsperdiÇar, I, 331. 
Esmoer, 1, 328. 11, 98. Esperecer, 11, 98. 
Esmola, I, 62. Esperjurar, IJ, 99. 
Esmolar, I; 340. Esp.ernear, li, 99. 
Esmoncar, I, 70. Espevitado, I, ~25. 
Esmondar, 11, iOL Espevitar, II, iOO. 
Esmorecer, I, 318. Espicaçar, I, 33f, 11, 9S . 
Esmoular, 11, 101. Espiga, I, 5. 
Esmurraçar, I, 323,11,98: Espigame, I, 1.78. 
Espaço. De-adv.ll, 193. Espiguilha, I, ·t86. 
Espadaúdo, I, 150. Espinafre, I, 78. 
Espadeirada, I, 142. Espinhaço, I, 137 . 
..Espadim, I, 186. Espinolear, I, 329. 

· Espadua, I, 78. Es.pirito, I, 78. 
Espalha. O- I, 96. Espirro, I, 78. 
Espalhagar, I, 323.11, 99. E~planada. II~ 99. 
Espalhar, 11, 99. Espojar, li, 99. 
Espalho, II, 99. Espojar-sé, I, 304. 
Espalmar, li, 99. Espora. Á- fita, 11, 23. 
E$pancar, I, 45, 11, 99. Esportular, I, 340. 
Espannejar, I, 307, 11, 99. Esposa, I, 7. 
Espantadiço, I, 135. . Espostejar, I, 312, H, 101. · 
Espantalho, I, 173 nota. Espraiar, I, 345, It 99. 
Espapaçado, 11, 99. Espreitar, I, 78. . 
Esparcel, 11, 100. Espremer, 11, 99. 
Esparcelado, li, 99. Espriguiçamento, Il, iOO~. 
Espargo1 I, 3. Esquecidiço~ {35. 
Esparralhado, 11, 99. Esquecido, I, 225. 
Esparralhar, 11, 99. Esquecer, I, 26. 
Esparralhar-se, I, 296. Esquenlação, 11, 99. 
Esparrinhar. 11, 99. , Esquentado, 11, 99. 
;Espavorjdo, 11, 99. Esquentar, I, 325, II, 99. 
Espavorir, 11, 98. Esse,·essa, isso, I, 210, Ui). 
Espedaçar, li, 99. Ess'outro, f, 211. 
Espelho, I, 7. Estado, I, H2. 
Esperadouro, I, 234. Estadulho, I, 174 nota. 
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Estalada, 11 230. Estrepar, I, 341. 
Estalagem, I, t65 . Estrepe, L 62. 
Estalar, I, 2H8 . Estripar, II, 1 O L 
Estalejar, I, 307. Estroncado, II, 1 OL 
Estalido, I, U7 . Estrom:lear, I, 307 , 323._ 
Estanho, I, 7. Estrondo, II, 99. 
Estáo I, 78, 163 no~n . Estrugir, I, 29 ~ . 
Estar,l, 2õ8. . Estrupido, J, Uo6. 
Este. esta, isto, I, 210, 2iõ. Estudante em leis II 85. 

' ' Esteiar ou Estear, I, 3&.0 Estupidez, I, 9. · 
c seg. · Esturro, li, 99. 

Esteiro, I, 155. Es,,idegar, Jl, 101. 
Estendedouro, 11 , i 00. Esviscerar, li , 1 Oi. 

· Estender, li, 99. Esvoaçar, I, 332, li, 99 . 
Estendido, li, 99. Et. Vid. E. 
Esterrado, Il, 1.01. Eternidade, 1., 152" · 
Esteval, l, 1G6. Etheguecer·, I, 315. · 
Estiraçar, I, 323. Etyopiano, I, 88. 
Estirado, Il, 99. Eu, determinativo pessoal, 
Estirão, I, 130 nota, li, 99, 1, 6, 1 fl7. 
Estirar, li, 99. Euphonía. Contribuiu para 
Estomagar-se, I , 70, 341. a corrupção das desinen-
Estorcer, I, 330: II , 99 . cias da lingua latina, . I, 
Estorrar,· 11, 9,g , . 84 e seg. 
Estorlegar, -11, ·ü8. Eus, plur . . de eu, I, 197 

, Estourada, I, f62. nota. 
Estouraz, I, 1.30 nota . Evacuar, li, 102. 
Est'outro, I, 2H. Evangelisteiro, I, 154 . 
Estrada, -I, 70, 24_6. Evidente; II, i02. 
Estragado, I, 225 ~ Evocar, II , 102. 
Estrea, 1, 7. Ex, adv. Vid . Eis. 
Estrear, I, 79, 341. Ex, E, prC'p. 11 , 101. 
Estreito, I, 9. Exaggerar, li, 102. 
Estrell.a, l, 70. Exalçar, ou Exaltar, I, 325. 
Estremecer, -I, 285, 33'2, Exame,I,177not~,II,102. 

Il , 98 e seg. Examinando, I, 2õ0. 
~strenido, ·1, '70 . Exasperar, li , 102. 
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Excalfado, li, 102. . Expulso, I, 237, 242. 
E:X:candescer, 11, 102. Expurgado, li, 102. 
Excepto, I, 237. Extenso, I, 239. 
Excerptos da Versão do Poe- Exterm~nio, li, 102. 

ma dos Martyres de Cha- Extinclo, I, 242. 
leaubriand por Francis- Extorquir, li, 102. 
co :Manuel do Nascirnen- Extorto , I, 242. 
lo, 11, 298 e seg. Extra, prep. li, 102. 

Excitar, li, 102. Ex.tracto, part. I, 242 . 
.ExcJuso, I, 242. Extrahir, 11, 102. 
Exdruxulas, ou dactylicas. Extrajudicial, li, 102. 

Palavras-Vid. Palavras Ex.tramalhaclo, Il, 10! . 
exdrux.ulas, ou dactyli- Ex.tramalhar, TI, 102. 
cas. Extramural, 11, .10.2. 

Execrando, I, 2!)0. Extrarnuros, JI, 102. 
Exemplar , I, 153 nota. Ex.tranatural, li, 102. 
Exemplario, I, 153. Extraordinario, li, 102. 
Exemplo, J, 2 ~ 2. Ext.ravagancia, li, 10~. 
Exercer, I, 307. Extravaganciar, li, 102 . . 
Exercitar, I, 307. Extr~vaganle, H, I 02. 
Exfregar, .I, 328. Ext1;avasar, ll, t 02 .. 
Exhalação, li , 102. Extraviado, li, 102-. 
Exhalar, IJ, 102. Extraviar, li, 102. 
Expausto, J, 2í2. Extravio,. li, 102 . 
Exílio, II, 102. Exulceranle, 11, 102. 
Eximir, li, 102. Eza, ez, desin. I , 181 , 183. 
Exonerar, Il, 102. ' 
Expender, Il, 102. 
Experto. Il, 102. 

_Expiando, I , 2i9. 
Expirar, 11, i02. 
Explosão, li, 102. 
Exposto, li, 102. 
:Expresso, I, 237, 2~2. 
Expropriando. I, 25:). 
Expugnar, li, I 02. 
Expulsar, 11, 1_02. 

F 
Faceira, I, 156. 
Facha, I, 10. · 
Fachada, I, 143. 
Fachi11ada, l, 162. 
Facto, I, 246. · · 
Façudo, I, 150. 
Fadario , I, i 53. 
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Fadejar; I, '302. · , Feitiço, a, t 133. 
f'ado, I, 8. Feitio, I, H8 . 
. Faia, · I, 6. Feito, I, 9. 
Faisão, I; 62, l?eito. A,......... adv. 11, . 198. 
Falado. Bem-I, 2~5. Feito. De-adv. H, 193. · 
.F;tlar, I, 39. Feitorisar, I, 366. 
Fallax, aug. latino de fal- Feixe, I, 8. 

sus, a, ztm, I, 130'nota. Felicidape, I, 151. 
Fallecer, I, 3{8. . Femea, I 7. . 
Falquear, ou Falquejar, I, · Femença: I, ~0. 

308. Fenecer, I, 315, 318. 
Falsario, I; t õ<i. Fereza, e Feridade. I, i 83 . 
Falsura, I, 184. Fernandes, I, 90. . 
Fanhoso, I, 39. Ferox, aug. latino de ferus, 
Fardagem, I, 166. a., um~ I, 130 nota. 
Fareja'f, I, 302. Ferrabraz, I, 4 O. 
Farinha, I, 7. Ferramenta, I, 180. -
Farpear~ I, 3_08, 323. Feno em brasa, li, 89. 
Farragem, I, 166·. . . Ferrolho , I, 174 nota. 
Farte. Que-adv.II 183. Ferver, I, 298. 
Farteza, I, 18~. Fervilhar, 1, 333. 
Farto, I, 237. · Festividad~, 1, Hi2. 
Fastio, I, 6, 40. Fidelidade, I, 152 .. 
Fatalidade, I; 152. Figa, ·1, 16. 
Fato, I, 9. ·.\ Figo, I, 5. 
:Fava, I, 5. Figueir-a, 1, · 155. 
:Fava!, I, 166, 167.. Figueiredo, · I, 163 . 
Faxa, .ou Faixa, I, 8 . J?ileira, I, 179. 

• · Fazer Forn inhos, Vid. For- Filhada, I, 230. 
ninh0s. Filhante, I, 2f9. 

Fechar. 0-d~pioil-e, I, ·92. Fi lho, ou irmão em J. Chris-
Fedelho. Vid, Bedelho. to, li, 85. 
Feijão, I, ~ ·· · Filigreses, I, 41. 
Feio, I, 6. Fim, Em- cont 11, 2~1 . 
Feira, I, 6·2. '· Finado, I, 23 t. 
Feiticeiro, I, H>t>. Findo, J, iO, 237. 
Feitiço, I, ta3. Fingido,), 225. 



· r~DICE 349 

Finorio, 1, 160. Formigueiro, I, 179. 
Finto, I, 237. Formula, 1, 187. 
Firmai, I, f.68 nota. Formulario, I, 178. 
Firmeza, I, 9. Fo,rnada, I, ttlo. 
Fisgar, 1, 70. Fornear, I, 302. 
Fiüa, I, 9. Fornicar, I, 2õ8. 
Fiusa, I, 40. Fornicario, I, 15-i. 
Fi uses, l, .t-1. Forninhos. Fazer - I, 2!S8. 
Fivela, I, 5. Forno, I, á. 
Fixo, I, 237. · Forquil ha, I, 186. 
Flamengo, I, 16. Forragem, I, 3. 
Fleuma, I, 79. Fortaleza, 1, 27. 
Flor em botão, li, 89. Fortim: I, 186 . 
Florecer, I, 28õ. Fossado, I, H2. 

, Florinha, I, 186. · Fosso, I, 246. 
Fluxo, I, 2i.6. Foz. De- em fóra. Elegan-
Fó. 1nlerj. li. 230. Lissima phrase da língua, 
Focinbada, I, 142. li. 80, 20 I. 
Fmmina. Etyínologia d'este Fracco, I, 7. 

nome, I, tO. Fradarin, I, 179 . . 
· Fog~reiro, I, f. 55. Fragoar, I, 3U. 
Fogueira, I, 156. Fraguedo, I, 145, 163. 
Foguetada, I, 162. Franceza. A'-II~ 23. 
Folgasar, J, 323. Franganilo, I, 187. 
Folguedo, I, U -5. Franzir, I, 6 . 
Folha, I, 7. Frascario, I, 154. 
Folhada, I, 162. Frecha. De- adv.ll, 193 . 
Folhadal, I, 166. Frechada, l; H2. 
Folhear, I, 302. Frechar. O-dos arcos, I, 93. 
FoJhelho, I, 1&6. Frecharia, I, 179. 
Fome, I, 3. Freesta, Fresta, I, 62. 
Fóra, adv. li, 176. Freguezes, I, 41. 
Fóra . De foz em-Vicl. F9z . Freio, I, 7 . 
!!:oral, I, 168 nota. Freixo, 1, 62 . 
Força. De- ad v. U, i 93. Frequentativos. Verbos -
:Forcejar, I, 308. Vid. Verbo5 frequenta-
Formiga, I, i>. tivos. 
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Fresquidão, Fu:scura e 
Frescor, I, 184 e seg. 

Friagem, I. Hõ. 
Frigir, I, 298 : 
Frio, I, 6. 
Frio, adv. li, t97,. 
Frito, I, 242. 
Frizar, I, 298. 
Frocho. Vid. Cb.ocho. 
Ft·onLal, J, 168 nola. 
Frontaria, I. 154. 
Fronteira, I, 156. 
Fructo e FrucLa·, 1,. H 1. 
Fugidiço, I, t3õ, 149. 
Fugidio, I, 1.!i9. 
Fugido, I, 226. 
Fugir, l, 259. 
Fujão, I, 130 notD:. 
Fulo, I, H. 
Fumaça, I, 129, 137. 
Fumadego, I, t 46 nota. 
Fum.a,r, I, 259, 293. 
Fumarada, I, 143. 
Fumear e Fumegar, I, 308. 
Fundamentos da ,Língua 

Portúgueza. Cofl!O foram 
lancados, I, 86. 

Fungar, I, 298. 
Funil, I, 41. 
Funileiro, I, HHL 
Furaco, l, 331:. 
Fustalha, I, 1~9. 
Fustigar, I, 303 . 

G 
I 18óJ., Gabança, , -

Gabionada, . I, 162. 
Gaguejar, I, 298, 303. 
Gaiatada, I, 162. 
Gaiola,· I, 41. . 
Gaivota, J, 70. 
Galha, I, 7. 
Galhofaria, J, 153. 
Gallegagem, I, i66 . . 
Galliciano, I, 89. ·. 
Gallinhaça, I, 133. 
Gallinbeiro, t 155. 
G~lopada. I, 231. 
Galopa-r, I, 16, 298. 
Galope. A- II, 23. 
Gambia, l, 70. 
Gamella, 1, 5. 
Gannir, I, 298. 
Gargarejar, I, 29.8. 
Garnacha, I, 41. 
Garrama, I, 342. 
Garramar, I, 34.2. 
Garupa , I, 70. 
Gasio, I, 27 : 
Gasto, I, 237. 
Gaveta, I ; 27. 
Geito·, 1, 79. 
Gemeo, I, 7_ 
Gemer, I, 286. 
Genero neutro, l, 105. 
Generos dos nomes. Dos -

I, 97.- Conhecidos pe
la significação, ibid . - · 

. Conhecidos pela Lermi
nacão, 98. 

·Gene;osidade, I, 152. 
Genio da Lingua PorlLlgue

za . Mostra-se na troca 
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uniforme de umas ern ou
tras leltras ; e bem assim 
na ·formação , d~s noYas 
desinenGias com que os 
vocabulos originalmente 
latinos passaram para o 
portuguez_, I, _2, 5, 86 . 
-Em seguir as regras 
da terminação da língua 

_ latina na dist1ncção dos 
generos dDs nomes, 98. 
-Em formar o genero 
feminino dos nom es Si.lb

stantivos appellativos ir
regulares á semelhança 
do modo porque o for
mam os lati·nos, 108. -
No modo de fo1·mar o · 
plural dos nomes sub
stantivos, 116, H 7 e no
ta 2. a, 2 I 8, 219. - No 
modo de formar o plural 

. ·dos nomes adjectivos, 
123. - Em formar os 
superlativos com as pro
prias deswencias com 
que os romanos compu
nham estes nomes, 126. 
-Em formar os augmen
tativo.s com as mesmas 
desinencias com . que os 
latinos formam os seos, 
128 e seg.- Em conser
var as primitivas e ori
ginaes tendencias quere
cebeu da língua .mater
na, 160. - Em formar 

os diminutivos com as 
mesmas desinencias (pos
toque alteradas) com que 
os romanos compunham , 
os seos, 186 e seg. -
Em usar de todos os de
terminativos da língua 
latina nos quaes se com
prehende o demonsLrati- · 
vo vulgarmente chama
do artigo, 198 e seg. -
Em formar os parlici
pios irregulares dos Yer
bos que não Leem ori
gem latina com termina
ções identicas ás dos par
ticípios irregulares lati
nos, 2U.- Em seguir 
na conjugação . dos ver
bos as formas da conj u
gação dos verbos latinos, 
276 e seg. -Em formar 
os verbos frequelitalivos, 
inchoativos; augmenlali
vos, e diminutivos, com 
terminações _ puram(~nle 
latinas, 299, 313, 322, 
332. - Em não ter pre- · 
posição alguma que não 
seja lia língua mat.erna , 
conservando · Cada uma 
d 'estas preposições as.pro
príedaaes essenciaes e 
characteristicas das pre
posições latinas, li, 6, 
24, 23' 30, 39, 41-, 64, 
74, 76, 95, 97; 101, 



INDICE 

102, 103, ~04., 111, Golpear, I, 308. 
H6, 126, 130, 132, Golpelha, J, 27. 
139, u.o, tU, 149, Gorgear, I, 298. 
164~ 170.- Em usur- Golleira, I, 155. 
par adve1•bios que offe- Gottejar, I, 303. 
recem o mesmo modo de Gotto, I, U. , 
ver que os corresponden- Governnção, Go,•erno eGo
les na lingua latina de vernança, 11, 255 e seg. 
que sam provenientes, Governado. (Bem-), I, 
173, 178, 182, 184, 226. . 
185:- Em servir-se de Governança, I, 181, 11, 
conJuncções rigorosa- 2Õ6. 
mente latinas, ou for- Gozar, I_, 5. 
madas · de palavras d'a- Gozo, I, 5. 42. 
quella língua que se pre- Grades, l, 16. 
stavam a uma significa- Gralhada, I, 163. 
ção conjunctiva, 203, Gralhar, I, 29õ. 
2'04, 207, . 209, 21 O, Gralha, f, 42. 
215, U 7, 219, 222, Grandes effeitos onomato-
223. - E, finalmente, paieos •. Modo ,de os con-
em usar de iuterjeições seguir, II, 295. Ex.em-
que não só nas fórmas plo, ibid. 
materiaes que fjearam Granel, I, 170 uota. 
conservando, senão tam- Grangearia, I, 154. . 

. bem nas fórmas das pro- Granito, I, 187. 
prias idéas que represen- Gráo, I, 6 e seg'. · 
tam snm latinas, ?.!26 e Grasnar, I, 286, 298. 
seg. Grasnido, I, H7. 

Genio ImitatiYo, H, 239. Graúdo, I, H>O. 
Genitivo, I, t 9.(L Gravame, I, 153. 
Gentilidade, I, UH, t64. Gravana, I, 62. 
Gentio, I, i63. Gravatilho. I, 186. 
·Ge.ral{les, I, 90 . Graveza. I. 27. 
Gerundio, J, ~6. Grílve~a e Gravidade, J, 
Giesta, I, 7. 183. 
Glossario, I, 178. Gravitar, I, 303. 
Gollilha, I, 17~ notÇt. Graxa,_ f, S. 
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Grazinar, I, 298. 
·Grecisar, 1, 2'915. 
Grega. A' -· IL, 23 . · 
Grei, I, 42. 
Grenha, I, 16. 

palavras tomadas do ara
be, I, 9. 

Habilidade, I, UH nGLa •. 
Habi to, I, 246. 
Habitus, trocm1-se em fa'lo , 

Grita~ Voz em- Vid. Voz I, 10. 
em grita. 

Gritar, I, 42, 286. 
Gritaria, l, 154. 
Grito e Grita, 1, .H I. 
Grosso, I, 3. 
Grolla, I, 16. 
Grude, I, 7. 
Gru.lhar, I, 42. 
Grumelada, _ I, 162. 
Grumetagem, I, 166. 
Grunhir, I, 298. 
Guai, interj. ~r, 237. 
Guela, I, 71. 
Guerrilha J, 170. . ' 
Guerrilhada, I, 162. 
Guinada, I, U2. 
Guinchar, · I, 298. 
Guisa, I, 55 e seg. 
Guisa. Orden) da - Vid. 

Ordem da Guisa. 
Guisado, I, 56. 
Guisalhos. c·a,•alleiros -

Vid. Guisa. 
Guisamenlo, I, 57. 
Guisar, I, õ5, 57. 
Gurgulho, I, 7. 
Gyros. A- li, 23, 199. 

H 
H. Foi mudado em f nas 

VOL, li. 

Hacté, adv. Vid. Até. 
Hai, interj. II, 236. 
llai de mim, interj. li, 236. 
Ham . Vid. Hem. 
HarpejatJ:, I, 303. 
Harpéo, I, 42. 
Hasta, I, 1 O. 
Hastear, 1: 342. 
Hasti.Jha.ço, I, 133. 
Hem, Ham, interj . li, 23-t.. 
Henriques, I, 90. 
Hera, 1, 6. . 
HerdameFiLo, .Herdade e He -

rança, 11, 270 e seg. 
Herdar, I, 42. 
Herezia, I, 6. 
Heroecidade, I, 152. 
Hervagem, I, 166. 
Hespanhola. A'- 11, 23. 
Hexamelro portuguez. Idéa 

do-, 11, 276 e seg. 
Hi. Vid. Ahi. 
Hio, interj. 11, .2.29 .. 
Ho. ha, determinativo de

monstrativo antigo, I, 
202. 

Hoc, hac. Formas latinas 
âe que provém o deter
minativo demonstrativo 
portuguez o, a, I, 202. 

Hoje, adv. 11 1 179. 
26 
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Jlombro, I, 79. Ilho, a·, desin . I, 186. 
Ifomine, converlen-s0 em Ilhote, r, 188. 
fOJmina, ~. 10, Illaquear, li, 79 . 
Ho·munculo, I, f 87. ll'legilimo,- 11, 94. 
Honraria, J, 154. Jlleso, li, 94. 
Hontem, II, 179. Illicito, li, 94-. 
Hora, conj. Il, 20r-;. Illutlir, Il, 79. 
Hortar, I, 342. Illarninar, li, 94. 
Hortelão, I, 16. 1\luminura, li, 94. 
Horto e Horta, I, 111. llluso, I, M2. 
Hospedadigo, I, 147 nota. Jllustre, ll, 94. 
Hospede, I, 8. Im, desin. diminutiva, _I, 
Hou, Hu, Bou lá. interj. - 186·. 

Il, 2:!8. Im, prep. Vid. Em. 
Hou lá, interj. IL 229. Imberbe, li, 94. 
Hu. Vid. U. · IrnitanLe, I, 220. 
Hufá, interj. ant. IJ., 2'!.7. ImilaliYos. Verbos -Vid . 
Huhá, inlerj . anl. li, 2.27. ;Verbõs ImilatiYos. 
Hui, interj Ir, 226. . Immensidade, I, 152. 
Humanidade, I, 163. Imminenle, II, 90. 
Hu medecei', I, 315. Immislar, 11, 94 . 

. Hynvernada, I, 144. lmnJOrredouro,, 1', 233. 
Hyn\'erno, I, 71. ImmoYol, 11, 94-y 
Hynvcrno.Sobreo-Il,1.57. lmpacienlar, ll, 9í. 

. I 
Idiotismos da Lingua, 

1.21.. 
Ido, desin. I, HG. 
]douro, I, 232. 
lcramá. Vid . Aram.á. 
JgnoLo, I, 237. 
lgo, desin. J, H 7 no La. 
lgualaçom, 1, 184. 
Ilha. Viu. Insua. 

Impaviclo, 11, 94,. 
Impedir, Il, 79 . 
lmpellir, H. 86. 
Imrmndenle, li, 90. 

I Imperar l 280. 
' ' ' Imperito, 11, 94. 

lUlpossibilitar, li, 94-. 
,J lll p recação, li, 86 · 
Imprecar, li, 80. 
Impresso, pai't. I, 24-t. 

· Impresso, s. m. I, 95. 
lmprobar, ll, 94. 
Irnprobo, li, 94.. 
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Improprio, 11, 94. 
Impugnação, II, 86. 
Impugnar, u, 86. 
lm'tts, a, um, desin. latina, 
, I, 126. 
In, prep. Vid. Em. 
In. Difl'erença que se dá 

entre esta preposição e 
a preposição des, H, 95. 

Incauto, n, 94. 
Incertidão, I, 18 L 
Incerto, n, 9L 
Inchação, I, 6. 
Inchaço, I, 137. 
Inchado, .I, 6, 27. 
InchoatiYos. Verbos- Vid. 

Verbos inchoativos. 
Incitar, n, 86. 
Inclinado, li, 80. 
Inclinar, li, 80. 
Incluso, I, 242. 
Incomposto e Descomposto, 

11, 95. . 
Incorporeidade, li, 95. 
Incorrer, li, 80. 
Incorrupção, n, 95. 
Increo, I, 42. 
Increpado, II, 86. 
Increpar, li, 86. 
Inculto, n, 94 
Incurso, I, 239. 
Inda, adv. II , 180. 
Indevocão, 11, 95. 
lndcvoto, n, 9-L 
Indiano, I, 88. 
Indicador ; 11. 80. 
Indicar, n, 80. 

Indiculo, 1, 187. 
Indigitar, n, 80. 
Ind1spor; n, 86. 
Indisposição, 11, 86. 
Indisposto, n, 86. 
Indocto, u. 9L 
lnducto, I, 24.2. 
Jndustria. De - adv. 11, 

194. 
Induzimento, n, 80. 
Induzir, I, õ, u, 80. 
Ine-r-me, II, 94. 
Infamar, H, 94. 
Infantaria, I, 17,0. 
lnfelicitar, n, 94. 
Infeliz, ri, 9L 
Infermo, I, 4, n, 1)4. 
lnfernado. n, 87. 
Infernaiidade, I, 16L 
Inferneira, T, 156. 
Infesto, I, 237. 
Infingido, Il, 94. . 
Infinidade, I, 1õ·.2, 164. 
Infinitos dos Verbos, I, 254, 

271. - Tornados pelos 
substantivos cognatos, 1, 
92. Exemplos, 93 e seg. 
- Q ua.ndo ·tomados co
mo substantLvos de accão 
não adrríitlem plural, 93. 
-Em prega-os a li ngua 
em vez do imperàlivo dos 
mesmos, n, 2~·3. 

lntlexo, n, 93. 
Jnfluição, 'li, 79. 
lnfluil' , li, 79. 
Informado, n, 82. 

* 
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Infusa, r, 2'45. 
Infuso, r, 242. 
Ingrato, II, 94. 
Ingreme·,. n, 93. 
Ingresso, 1F, 79. 
Inhabililar, II, 94. 
Inhabitado e· Deshabitado, 

Ili, 95. 
Inho, a, desin. I, 18i•. 

. Inhonest0 e Desh!!Hiesto, H, 
95. 

Inhumano, n, 9~. 
InobedienLe e:Deso'bediente, 

li, 95. 
Inquietar, ,li!, 914. 
Inquieto, I, 237. 
Insana,·eJ, n, 94,. 
Insano, 11, 94. 
Insecca-r. Vid. Enseccar. 
Inserto, I, . 242. 
Insidia, n, 90·. 
Insigne, IJ, 94. 
'nsistir .. , 1l, 9t. 
InsossO', , '•·2. 
Inspimr, 11, 79. 
Instante, n. 90, 
Instar, n, 90. 
InstnlCLO, I, 243·. 
lnsua e Ilha, I, 42. 
Insultar, n, 86. 
Insulto,. II, 86. 
ln teirico, I, 138. 

• ""9 Inteiro, I, i . 
Intenso n, 94. '. Inter. Vld. Entre. 
Intercalar, li, 96. 
Interceder', u,· 96. 

Interceptar, n, 96. 
Interjeição, Il, 225. 
Interlocução, n, 96. 
Intermedio, 11, ~(). 
Interpôr, II, 96. 
Interregno, n, 9'6. 
Interrogação. Corno deva 

fazer-se para que haja 
de produzir o maxjmo 
effeito oraV01rio, H, 245 
e seg. 

Interrogar, n. 96. 
Interromper, u, 96. 
Interrupção. Como dev.a fa-

zer-se para que haja de 
produzir um grande ef
feito imitativo, n, 24-4, 
246. ' 

Interrupto, I, 239. 
ln tervallar, n, 96·. 
lntervallo, n, 96. 
Intervir, H, 96. 
Intremu!o, Il, 94. 
Inír'incadà, I, 71. 
Intrisicado, I, 71. 
Intriscado, I, 71. 
Introducto, r, 2i3. 
lnundacão, II, 91. 
.Inunda;·, 11, 94. 
Inusitado e Desusado, n, 95. 
Inutilisar, Il, 94. · 
Invad ir, n, 79. 
In veJ· a r !) • 

' ' InveJ·a. A'- adv. n, 199, 
. I Invejando, , 250. 

lnvenção e Invento, I, 1'28 
no La. 
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Inventar, 1, 3ll.2. 
·Invento, I, 246. 
Inversões, n, 284. 
Inv:erter, n, 82. 
Investida, I, 231., n, 86. 
Investigar, n, 80. 
Investir., 11, . 86. 
Inveterar, n, 94. 
lnvocacão, n, 80. 
Invocar, II, 80. 
Inxabido, I, 16. 
lnxerir, 1, 8. 
lo, desin. 1, 147, 1G3. 
Ipra, inlerj. n, 230. 
Irmandade, I, 16.3. 
lrf1lão, I,' ~2. 
~rra, interj. ~I, 232. 
Irracional, JI, 94 e seg. 
Irradiacão 11, 94. . ' Irradiar, n, 9~. · 
hTeligioso, II, 95. 
Irremediavel, li, 95. 
Irresoluto, n, ' 95. 
lp·Everente, n, 95. 
hrisão, n, 9L 
Irromper, 11, 79. 
Irrupção, 11, 79. 
lsc~, I, 3. 

J 
Ja, adv. n, 180. 
Ja, Mnj . li, 21}6. 
Janella, I, 71. 
Jantar, I, 3. 
Jasmineiro, I, 1õü . 
Jazer, I, 5. 

Jejuar, I, 42. 
Jo, desin. I, 188. 
Joannico, I. 1.87. 
Joelhada, I, 142. 
Jogatar, I, 308. 
Jogra l, I, 62. 
Jornada, I, t 4 t. 
Jornal, I, 168 nola. 

_ Judear, I, 295. 
Judearia, I, 154. 
Juizo, I, 5, 6. 
Juizo Crilico sobre o estilo 

de Jacinlho Freire, 11, 
290 e seg. . · 

Julho, I, 7. 
Juncal, I. 167. 
Juncto, I. 2 3 7. 
Juncto, adv. IJ, 197. 
l'tmior, comparativo deju-

venis, I, 12i nota.· 
Jurado, I, 226. 
Juramento e Jura, li, 26i. 
Justiceiro, I, 155. Dtfferen-
- ça. que se dá entre justi

cetro c justo, ibid. nota. 
Justo. Vid. Justiceiro. 

l 
Lá e aliá,. adv. li, 175. 
Labaça, I, 8. 
Labotar, t 309; 323. 
Lacaiada, I, 162. 
Laçari'a, I, 179. 
Ladainha, I j 63. 
Ladrar, l, 287, 298. 
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Ládrilho, I, 79. · 
Lçdroaço, I, 131 . 
Ladroagem, I, ·t 66. 
Ladroaz, I, 131. 
Lagarto, l, 3. 
Lagedo, I, U5, 163. 
Lago, I, õ. 
tagoa, I, 7. 
Lagosta, I, 4. 
Lagostim, I, 186. . 
Lagrymejar, I, 303, 333 . 
Lanna·çal, I, 169 nDLa. 
Lamaceira, I, 156 . 
Lambida, I, 9a . 
tambiscar, I, 333 : 
Lamprea, I, 63. 
Lande, I, 42 . 
Lanterna, I, 71. 
La-pôdo, I, H5, f6'3. 
Laranjal, l, 166. 
Lareira, I, 1 õ6. 
Largo·, adv . II, 197 . 
Largueza, I, 184. · 
Latejar, I, 309. 
Latido, I, 146. 
tatinidade, I, 164. 
Latinisar, I, 296. 
Latinorio, I, ' 180. 
Latir, I, 298. 
Lavadouro, I, 23õ . 
-Lavagem, I, 165. 
LavaLorio, I, 1.õ8. 
Lavego, ou Lavrego, I, 146 

no ta. 
Lavradio, I, 148. 
Lavranca, l, 182. 
Lavrego. Vid. Lav~go. 

Lebre, I, 8 
Ledania, I, 63. 
Legenda, I, 2151 
Legua, I, 63. 
Leite, I, 9. 
Lei'to, I, 9. 
LeiLorado, I, 143. 
Leixar, I, 71, 257. · 
Lembrado, I, 226. 
Lençaria, I, 179. 
Lenda, J, 251. -
Lenho, I, 6. 
Lenho c Lenha, I, 1 H. 
Lentilha, I, 7. 
Ler, I, 6, 259. 
Lesma, I, 63. 
Lettra, I, 4. 
LetLras Semelhantl3s. Vid. 

Consoantes. 
LeLLreiro, 1, t 79. 
Levantar, I, 320. 
Lhaneza, I, 27. 
Liame, I. t 78. 
Liberaleza, 1, 183. 
Libe.rdade, I, 151. 
Licenciar, I, 3li·3. 
LigD, I, 138. 
Lidimo, I, ~3 . 
Lido, I, 226 .. 
Ligeiro, I, 79. 
Ligeiro. De- adv. li, 194. 
Limalha, I, 1.69. 
Limoeiro, I, 155. 
Limonada, I , 141. 
Limpar, 1, ~3. 
Lirnpo, I, 2.37. 
Língua Portugueza. Hepu-
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· gna admiLlil'syllabas gut- Linha, I, 7. 
turaes, I, 9. -Nas pn- Linhagem, I, 16~. 
lavras tomadas do arabe Linho, I, 7. 
mudou o h aspirado em Linho!, I, f72 nota. 
f, ibid. -Tem a pro- Li rio, I, 7. 
prieda.J,le àe suhsLantiYar Lisongearia, I, 1õl~>. 
toda a especic de pala- Liteira, I, 79. 
vras, e até orações in lei- Livrada, I, 1.62. 
ras, 95 e 96, 205, 206, Livraria, I, 179. 
208 e ,seg.- Tende a se- Livro, I, 5. 

35!) 

guir as fórmas da latina Livro em branco, H, 89. 
como peculiares suas, Loa, I. , 63. 
116, 123, 126, 128,. Lobtshomem, · I, &.3. 
161, 186. -Herdou o Lobo, I, ~. 8. 
genio da latina, 129 e Lobrego, I, 63. 
seg.- Presta-se com a Lobrigar, I, 2ti9. 
maior facilidade á forma- Local, I, 169 nota. 
ção de noYos verbo_s, 336. Locanda, ,I, 251. 
-· Tem a propriedade de Lodo, 1, f G. 
ser accentuada, IJ, 276. Logarejo, I, 188. 
- Tem mais a proprie- Logo, ad v. II, 179. 
d~de de ser transposiLi- Logo, conj. li, 219. 
Ya, 2~3.- E' riq uissi- Loiro, I, 63. 
ma de Yozes onomatopai- Lo i lo , I, 9. 
·cas, 292 e seg. Lombada, I, H .3. 

Linguãgern, I, 165.. Lombo, I, 4-. 
Liuguagem. A-. E' pin- Longe, adv. li, 177. 

tura do pensamento, li, Longevid:tde, I, 152. 
240.- Parlicipa do es- Lopes, I, 90. 
piriLo, dogenioedopen- Loquax, aug. latino, I, 
sar do povo que a fala, 130 nota. 
ibid . Loq uaz, I, 130 nota. 

Linguarudo, I, H-9. Loquele, I, f 7. 
Lingztax, aug. latino, I, Louça, I, 28 . 

. 130 nota. Louçania, I, 27. 
L~nguaz, I, f30 nota. Loução, I, 28. 
Lmguiça, I, 63. Lousiar, I, 323. 
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Lua, I, 7. 
Lunario, 1, f 78. 
Lusquefusque, L 79. 
Luzeiro, I, 155. 
Luzerua, I, õ. 
Luzid io , I, t 4H. 
Luzido, I, 226. 
Luzir, I, 2õ9. 

M 

JN'fi)JCE 

da, -e Mandatilo, 11, 264.. 
e seg. 

Manduca, I, 28. 
Maneira, I, 43. 
Maneira. Sobre..._Loc. adv. 

li, 164·, 202. 
Maneja~, I, 303. 
Manga, I, 43. 
MangoLe, I, 188. 
Manhan. Sobre a- 11. 157. 
Manho, I, 6. 
Manifesto, part. pass. I, 237. 

Macaquear, I, 2~6. . Manifesto, s. m. I, 231. 
Madeiro e Madeira, I, H 1. Manjuca, I, 2·8 ... 
Madeixa, I, 7 t, Mano., I, 44. 
Madracear, I, 3~3. Manquejar, I, 303. 
Madrinha, I, t 7. Mansidade, I, 183. 

· Maganele, I, 187 e seg. Manso e Mans0, Loc. adv. 
Magano, I, 43. li, 201. 
Magoa, I, t3. Mantear, I, 293, 303. 
Magusto, I, 63. ~lanteo, I, H·. 
Mainel, I; ·171 nela. - Mantil-ha, I, 186. 
·Mais', adv. I, 6, 11, 183. Mantiudo, I, 239. 
Mais, conj. 11, 210. Manusrear, I, 303. 
Mal, adv. II, f 90,. Máo, I, 7. 
Mal peccado, inlerj. Il, 235. Máo, interj. Il, 230 . 
Maleta~ I, 187. Máograclo, I, 44. · 
Malga, I, 63. l\iaocha, interj. Il, 233. 
Maliciar, I, 34.3. Maochas, interj. li, 233. 
Mammar, 1, 259. Mão tetrente. A.-Il, 23. 

· Mammillo, I, 186. Mão. De-em mão, li, 81. 
Ma:nalha, I, 176. Mão por mão, Loc. adv. li, 
Manancial, L 169 nota. 20 1. 
·Manceba,.· I, 17. Mãos cheias. A's -li~ 23. 
Manchea, I, '43. Mar. Suas derivações, I, 
Mandado, I, 231. 88. 
Mandamento, ·Mando, Man- Maravidiada, I, 162. 
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Maravilha . De_:_, adv. li, Melhor, I, 7.· 
194. Meloal, I, 166, 167. 

Maravilhas, I, ~8. Melro, I, 63. 
Maré, I, 44. · lHembrudo,-1, 150. 
l\farejada, I, 142. Memorial, I, 169 no.La. 
Mar]danca, I, 181. Mendicidade, I, 1.64. 
Marido, t 8. Menos, adv. li, 183. 
Marmbagem, I, 166. Mensalidade. I. 1 oi. 
Mariscar, T, 3~3. Mensorio, I, 180 . . 

·Marmelada, I, 141. l\'lentar, I, 259. . 
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Marouço, I, 138. Mente, suffixo dos adver-
Martinbada, · I, a 1. bios de modo, II, 19L 
Marujo e .Maruja, I, 11 I. Mentido, I, 2.26. 
Marulho, I, 175 i1ota. Meollo, I, 44. 
Mas, conj. 11, 210. Mercadejar, I, 44, 309. 
Massame, I, i 78. Mercenario, I, 153. 
Massiço, I, 138. Merendado, I, 226. 
Mastigar, I, 1.7, 303. Merendar, I, 79. 
Matacavallo . A-, li, 23. Mesa, I, 7. 
Matado, I, 244 nota. Mesa. ~obre-,. II, 1õ7. 
Matança, I, 182. Messiadego, I, 1.46 nota. 
Matilha, I, f 70. Mestraço; I; 129. 
Matraquear, I, 303. Mestrança, I, t 82. 
Matrimoniar, I, 343. . l)'[estre, I, 6. 
Maio, I, 8. Mestre · em artes, ell) theo-
Mazela, J, 28. logia, li, 84 e 85. 
Mecher: Vid. Mexer. 1\'Iexelhão, J, 324". 
Medalha, I, i 73 nota. Mexelhar, I, 32~. 
Medida, I, 231.. Mexer, I, 8. 
Medidagem, I, 165. .i\'lez, I, 7. 
M.edo, I, 8. Mezada, I, 141. 
Medrar, I, 4-4. Mezinha, I, u .. 
Meiguiceiro, I, 105. Miar, I, 298. 
Meio, I, 6. Migalha, I, 1.7. 
Meixente, I, 219. Migueis, I, 90. 
Meles, ou Mees, plur. de ~1ilho, _I, 7. 

mel, J, H7. Minguar, I, 287. 
VOJ., JI . 27 
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Miradouro, I, 235. Monstruosidade, I, 11>2. 
Miserando, I, 1>50. Montado, I, t42. ' 
Missal, I, 169 nota. Montanhela, I, 187 . 
Missar, I, 260. Montaria, I, lõL 
Misliforio, I, 180. _ Monteiro, I, 63. 
Misto, I, 237. Monliculo, I, 187. 
Miuçalha, I, 170. Mordnça, I, 138. 
Moção e.Movimento, li, 256 Mordicar,. I, 309. 

e seg. Mordomadigo, I, U 7 nota. 
Mocidade, I, 163. Mordoma·do, I, 1.43. 
M.ocinha, I, 186. Mordomear, I, 343. 
MoçoiJ.a, I, 186. Mordomo, I, 44. 
Moderado, l, 2~6. Morea·, J, 7. 
Moderno, I,. 29. Moreiredo, 1, 163. 
Modo, Jl, 7. Morgado, I, 44. 
Modo e Moda, I, iH. l\'Iorouro, I, 138. 
Modo.SobrB-;adv. li, i64, Mortalha ·, l, i 73 nota. 

202. Mortalidade, 1, 164. 
Modus, nome latino, Ir, 7 Mortandade, I, 164. 

nota. Morte .· De-, ad v. 11, 195. 
Moeda, I, 7. , Mortico, a, I, 13L 
Moedagflm, I; t6õ. · Morto·, I, 237, 210. 
Moemento, I, 4í. 'Mosca, I, 4. 
Moenda, I, 251. Mosquedo, I, 163. 
Moesteiro, e-Mosteiro, I, 45. Mos tranca, I, 182. 
Mofar, i, 288. Mostrar; I, 7. 
Mogueira, I, 17. Motejar, 1, _303 . 
Moio, I, 6, !{4. Mourama, l, 1'78. 
Mole, I, 17. Mourejar, I, 296. 
_l\1oll}slo, I, 238 . Mouteira, I, 156. 
Mollinhar, I, 3.33-. Mavediço, a, I, ·13~ . 
Molhe) I, 17. Mtldo, I, 9. 

'. Monarcbiar, 1, 343. Mugido, I, U6 e seg. 
Mouco, I, 71. Mugir, I, 298. 
Mondar, I, 4. Muitieramá, interj . ant. 11, 
Mondegci, J, 71. 234. 
Monet.ario, I, 178. M:uito, adv._IT, 182. 
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Necessitar, I, 280. 
Nedio, I, 45. 
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Mulherica, I, 187. 
Mulherigo, I, 147 nota. 
Mulherim, I, 186. 
Mulherio, I, H7 nota, 163. 
Multiplicando, I, 250. 
MunicipaJidade, I, 164. 
1.\'Iuralha, I, 173 nota. 
1\furcho, I, 4!'5, 238. 
Murmuração e Murmurio, 

Nega, Nego, conj. obsol. 
11' 211. 

11, 257. 
Murmur.ar, I, 298. 

_Musgo, I, 5. 

N 

Nega ti vos. Verbos - Vid. 
Verbos negativos. 

Negociaç.ão e Negocio, I, 
1.28 nota. 

Negociado, I, _226. 
Negra ria, I, i 79. 
Negro, I, fi.. · 
Negrume, 1, 153. 
Nem, conj. Il, 205. 
Nemjeu, li, 212. 
Nenhum , nenhuma, mn-

guem, I, Uõ. 
Nenhures, adv. li, 174. 

Nabo, I, 8. Nespera, I, 29. 
Nadador e nadante, l, Hi8. Nelo, I, 4 5. 
Nado, .I, 240, 243. Neutro. Genero- Vid.--Ge-
Namoricar, 1, 333. nero neutro. 
Nanja, conj. Il, 212. Neutros. Verbos - Vid. 
Não, ady. Il, 187. Verbos neutros. 
Não só, conj. li, 207. Nevar, I, 17. 
N·arcisar-se. I, 296. Nevoa, I, ML 
Narigada, I, 142. · Nevoeiro, I, 155. 
Narigudo, I, HO. Nexo, I, 246. 
Nasatus, vocahulo lalino, Ninguem, I, 21_5, 21. 7. 

I. tfi.t. Ninhada, I, 141. 
Nascida, 1, 231. Nitrido, I, U-7. 
Nascimento e Nascença, ll, 'Nisto, adv. ll,',l8L 

265. ·No, Num, Non, adv. ant. 
Nausea, I, 61. Vid. Não. 
Navagem, [, 165. Nobrezn, I, 9. 
Navalha, I, fi.. . Nogueira!, I, 167. 
Navegar, I, 260, 280. Noitada, I, U4. 
Navio, l, (). Noite, I, 9. 
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Noite. Sob11C a-. , li, ~57. -De origem arabica, I, 9 L 
Noiva, I, 79. · - . Tomados do latirr(. Pas-
Nojo, I, 61. saram com a forma que 
Nomeada, 1, 1.4L teen1 no ablativo do sin:... 
Nomear, I , 7. gular, 1, 82. Razão de 
Nomes. Não .é coisa arbi Lra- procederem do di elo caso., · 

ria sua imposição, I, 109 85 e seg. 
nota , -Que denotam um gráo 

- Augmentativos, I, 1.28. subido de grandeza p~y-
- As desinencias de que sica, ou moral. Como re-
se formam sam palavras quer o genio imitativo 
mutiladas e contractas, que devam terminar,. 11, 
ibid . - Prova-se que os 242. 
ha na lmgua latina, i 30 - }~djectivos. Fazem as ' 'e-
nota, 1.31 nota.-.-- A que zes .de sub_stanlivos, I, 
faltam os positivos, 130 95. - Constam somente 
nota. - Sam formados de uma ou duas fórmas, 
com desinencias latinas 113. Razão porque, -ibid. 
designativas das idéas .de -- Como termi·nam os de 
extensã_o, grande~a, al- uma só forma, ibiu . -
tura e intensidade, 1.31. Como terminam os de 

-. Collectivos, I, 161. · duas fórmas, ibid.- Co-
- Communs de dois, I, mo formam o plural , 

98. 123 . 
-. Derivados, I, 88. -Comparativos, I, t24. 
-Diminutivos, I. 186. - Razão porque os não for-
-. Genéros dos- Vid, Ge- mámos com a desinencia 

neros des nomes. ·de que _usa a ling_ua la-
- Gentílicos, I, 88.- Sam tina para-a formação dos 

merosadjectivos,89 nota. $CUS, ibid. -. Como sam 
-De Gigantes, li, ~93 . compostos em portuguez, 
--=-Neutros, I, 10tL-Con- i25. 

fundi ram-se com os mas - -Determinativos, I, 197 
cul inos, 106. e seg. 

-. Dos Orgãos naturae~:; da - Ordinacs, I, 127.-Pro-
voz. Como sam formados, veem dos numeracs, ibid. 
U, 291·. - Snperlalivos, I, 126 , 
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-Substantivos. Como ler- outra passando para o 
· minam no !!;enero fem i- plural, 121. Exemplos, 

nino, I, 108. - Com 128 e seg. 
·quanto alguns não deno- -A ppellati vos . Passando 

· tem sexo, teem, com lu- do genero masculino pa-
dó, duas terminações, ra o feminino contrahem 
uma masculina, outra fe- geralmente uma forma 
minina, 109. O que'n el- ,irregular, I, 108. 
Ies se dá de nolavel, ibid . - E'picenos, I, 9S. 
Designam alguns na Ler- - Patronimicos, I, 89. 
minagão femin ina, nu- Non. Vid. Não. 
mero, collecção, ou ge- Noro.estear, I, 303: 
neralidade da coisa que Nós, oelerminativo pessoal, 
na desinencia masculina I, 197 nota. 
só denotam. no singular, Notabilidade, I, t 51 nota. 
ou de uma maneira par- Novici~do, L 143. 
ticular·, 110. - Corno Novidade, I, 150, 152 . 

.formam o plural, H6. Nu, I, 6. . 
-Entre os diversos mo- Nudcza, Nudez, I, t8:L 
dos porque podíamos for- Nuidade, I, 184. 
mar o plural d'estes no- Num. Vid. Não. -
mes escolhemos o mais Numeraes. Aclverbios 
philosophico, ibid.- A Vid. Adverbios nume-
:maneira porque hoje for- raes. . ::. 
mâmos o plural dos que Nunca, adv. Il, 17~. 
terminam em l é contra- Nunes, I, 90. · 
J\ia ao geqio <.la língua, Nunqua. Vid. Nunca. 
1.17. Razão d'esta con-
tranedade, 1bid. Exem- O 
plos que comp'rovam a 
docLrina cxposLa, ibid. 
- Qne só adm iLLem plu- O, a, determinativo de-
ra!, 119.- Que só' se monstrativo, I, 21)2. 
usam no singular, 120.· Ó, interj. de quem expri
- Tendo alguns no sin- . me desejo, H, 226. ··' 
gnlar .uma certa c deter- O, interj . de quem excla- . 
minada ac.cepção , tomam ma com dor, li, 236. 
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Oh. Vi·d. Obs. Olhos. A- vislos. I, 229. 
Obedecer, H, 106,. Olhos em fogo~ 11, 89. 
Obesidade, I, 152. Olival, I, 166. 
Objectar,· li, 104. Olivedo, I, 1 ~5. 
Objecto li, 103. Oliveira, I, 71. 
Üblata, li, 103. Olvidar, I, 63. , 
Obliquo, li, 10i. Olvido, .I, 79. 
Oblillerar, 11, 103. Omisso, I, 243. 
Obra, t 8. Onda, I, L 

'Obrea, I, 17. . Onde, àdv. 11, 174. 
Obreiro e Obrndor, I, 158 Ondear, I, 304. 

nota'. · Onomatopeias, li, 292 e 
Obrigação. Sobre-, li, I 56: seg . - · lndependentemen- · 
Obrigar, II, 103. tedaspalavraspódequal-
Obs, Oh, prep. li, 103. quer discurso ser rico de 
Obsceno, li, 10li. onomalopeius, uma vez 
Obscurecer, I, 316. que 'n elle predominem 
Obstaculo, li, 104·: as syllabas correspon-
Obstar, 11, 103. dentes ás inLer,jeições que 
Obstinado, li, 104. exprimem õs affec~os que 
Obvio, li, 103. q-ueremos promove r, 
Occorrer, 11, 103. 296. Exemplos, ibid. e 
Occultas. A-. 11, 23. seg. 
Occulto, I, 238. Onze, I, 6. 
Ofano, I; 9. Opcr<~rio, I, 153. 
Oifensa, I, 182. Opprcsso, I, 2&3. 
O.fferecer, I, 318, ll, 103. Opproõrio, 11, ,104. 
Offerend·a, I, 251. Oppugnação, li, I 04. 
Officialidadc,l, 164. Or, desin. I, 156, 159 
Officip, Il, 104. nota.- Comparação en-_ 
Oganho, I, 17. tre os nomes que teem 
Oito, I, 9. esta desinencia e os que 
Olhado, I, 95. . a teern em eiro, 156 e 
Olhar, I, 4õ, 260. seg. nota. 
Olho, I, 7. Ora, conj. ll, 209. 
Olho. A-, adv. li, 199. Orago, I, 45. 
Olho, a, desin. I, 187. Ordem da Guisa, 1, 56. 
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Ordinando, I, 250. 
Ordume, I. 178. 
Orela, I, 1 n nota. 
Orelha, I, ·7. 
Orelo, I, 1. 72 no la. 
Orio, desin. I, 11>7, 179 e 

seg. 
Ornejar, I, 298. -
Orvalhada, I, 162. 
Osmar, I, 6 I. 
Ossada, 1, 162. 
Ostraria, I, 179. 
Ou, conj. li, 2Dt 
Ourinol, I. 172 nota. · 
Ourives, I, 6. 
Ourivezes, plur~ ant de 

ourives. I, 118. 
Ouro, I, 3-. 
Ousadia, I, 63. 
Ousío, I, 71, 14·8. 
Outro, outra, outrem, 'I, 

215, 217. 
Ouvido, part. pass. I, 9. 
Ov.f,lrio, 1, 153. 

p 

Pá, I, 7. 
Padejar, I, 301·. 
Padrejar, I, 296. 
Paez, Paiz, I, 45. 
Pagamento e Pago, li, 266. 

- Pagar, I, 17. 
Pageada, I, 162. 
Pagella, L 186. 
Pago, I, 238, li, 266. 

Pago ·e Paga, I, t H. 
Painço, I, 63. · 
Paiol, I, 173· nota. 
Paiz. Vid. Paez. 
Paizagern, I, f65. 
Palacego, I, 146 nota. 
Palamcnta~ I, 180. 
Palavra. Sobre - , 11, 1 B 6. 
Palavras agudas, 11, 242. 

-Quando convém que 
se empreguem, ibid. e 
seg. 

Palavras exdruxulas, ou. 
dactylicas, li, 247.
Conveem ás descripções 
em que se preteqde ex
citar horror, ibid.-Ser-
vem mais para pintar o 
remanso· e a prolongação 
que se dá no esLudo e no 
passeio, 248. Ou a du
VJda, o receio e a incer
teza, ibid. Ou o som EJUe 
se prolonga e se dilata, 
:.:!á9. Ou lambem a gran
deza e a extensão de uma 
scena, ibid. Ou mesmo 
de urrí objeclo, ibid. Ou 
o arrojo de quem se pre
cipita n' uma carreira 
aventurosa, ibid, 

Palavras grRves, 11, 249. 
-Contribuem para dàr 
fluidez ao estilo, 271. 
-Prestam-se a formar 
as cores proprias de um 
assumpto brisle, ibid.-
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Prestam-se mais a com- Papeliço, I, 138. 
pôr o colorido suave de Papoula

1
, I, 64. 

·uma pintura lasciva, 274. Para, prep. Vid. Pera. 
- Sam outro sim pro- Paragem, I, 165. 
pri·as da expressão mei- Paraiso, I, 46. 
ga de affectos amorosos, Paralitícar, I, 34·4. 
ibid. - Conveem á pín- Parar, I, 67. 
tura de um objecto que Paravoas, Paravras, Pala-
se move, que vae fugin-. vras_, I, 4.6. 
do, que não pára, ibid. Parcelles, plur. ant. de par-
e seg. cel, I, H8. 

Palavreado, J, 162. Parcella, .I, 1.86. 
Palavrorio, I, 180. Parcialidade, I, 1.64.. 
Palha, I, 7. Pardo, I, õ. · ' 
Palhaço, a, I, 134.. Parelha, l, 72, 17&, nota. 
Palhiço, a, I, 134.. Parentalha, I, 170. 
Paliçada, I, 16_2. Pargo, I, 64. 
Palmear e Palmejar, I, 301Í. Parida. (Mulher-) I, 227. 

· Palurdio. I, 72. · Parolar, I, 46. 
Pampano, I, 3. Parreira, I, i 79. 
Pancada, I, 45. Particípios,- I. 219.- Sam· 
Pancada. De-, adv. li, eguaes em numero e em 

195. propriedades aos latinos 
Pancadaria, I, 45, 179. de que pro''eem, ibid. 
Pancas, I, -Hi. - Activos do presente, 1, 
Pança, I, 46. 219. 
Pançudo, I, 1.5-0. - Activos do preterito, I, 
Pannal, I, 169 nota. 220.- Sam os mesmos 
Páo, I, 7. que os passivós do pre-
Papada, I, 143. terito, ós quàes toma-

-Papado, I, H2 ~ seg. rant, todavia, significa-
Papaguear, I, 296. ção activa, 221 nota. 
Papalvo, I, q,6. Exemplos, 221 e seg.-
Papa-~oscas. O-, I, 96. Empregam-'se como sub-
Papeira, I, tõ6. stantivos de significação 
Papelada, I, 1.62. activa, 229. 
Papelagem, I, !66. - Activos do · futuro, X, 
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232.-U$ados como sub- Passar.nenlo, Passo e Passa-
stanth·os, 233. tla, li, 266 e seg. 

-Passivos do preterito, I, Passamuro. I, 96. 
235. - - Quando ajudam Passear, I, 309, 324. 
a formar os tempos com- Passo, l, 2[6. 
postos dos verbos activos Passo, adv. H, 197. 
per meio dos auxiliares Passo. A-., 11, 23. 
tere haver~ tomam signi- Pastagem, I, 165. 
ficação activa 235, 272 Pastel, I, 1.71 nota . 
nota. - Lisla dos regu- Pastio, I , 1. 48. 
lares e irregulares, 236 Pasto, I, 246. 
eseg.-Osprirneirossam Pastorear, I, 309, 32L 
geralrnen Le os que se con- Patada, I, U 2. 
jugam coÍn os verbos ter Patibular, I, 341-. 
e haver, 24·4·. Razão por- Patim, I, 1.86. 
quê, ibid. -Os irregu- Patinhar, I, 2.96. 
lares não proveem geral- Pa lrisar, I, 296. 
mente dos· verbos de ori- Paul, I, 64. 
gem portugueza, por h a- Pavezada, I, 1. ~3. 
verem sido tomados na Pavilhão, I, 8. 
maxirna parte dos parti- Pavonear-se, ' I, 297. 
cipios latinos, ibid. - Pé. Ao-, adv. li, 177. 
Usados como substanti- Pear·, I, 46. 
vos, ibid. Exemplos, 2 U, Peccadoraço, I~ 129. 
e seg. Pecegueiro, I, tõõ. 

-Passivos do futuro·, I, Pecora, I, 18. 
248. ·-Empregam-seal- Pedestal;!, 169 nota. 
guns na terminacão fe- Pedra, I, 9. 
minina como substanti- . Pedrada, l, 1U, 142. 
vos, 2t;i0. Exemplos, Pedraria, I, 179. 
251. Pedregulho, I, t 70. 

Partícula, I, 187. Pedreira, I, 155 . . 
Parvoejar, l, 304. Pedrouço, I, .1.39. 
Pasmaceira, I, 156. Pégada, I, 141. 
Passadiço, 1, 1.39 Pego, I. 46. 
Passado, S: m. I, 231 : Peguilho, I, 186. 
Passagem, I, 165. Pegure1ro, I, 6i. 

VOL, 11. 28 
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Peito, I, ~r. Perfeito, Il, 108. 
Peixe, I, 8. .Perfidia, 11, 108. 
Pelejar, I, 46, 260. Perfiuxo, U, 108, 
Pellame, . I, 178. Perfulgente, li, 108 . 
Pellica, I, 187. Perfurante, Il, 108. 
Pellicula, I, i87. perfurar~ li, 108. 
Pender, I, 288. pergaminho, I, 3. 
Penedia, I, i79. perguntar, I, 18. 
Penedio, I, 163. perilha, I, 186. 
Penedo, I,. 14õ. perito, li, 108. 
Penetra. O-, I, 96. perjurar, li, 108. 
Pentear, I, 293. perliudo, II, 108. 
Per, prep. li, 10L- Di f- perlongar, li, 108. 

ferença que se dá ·entre permanecer, 11. ·1 08. 
esta preposição e a prepo- permutar, n, 106.· 
sição p?r, 1 H. pernaça, I, 129. 

Pera, Para, prep. 11, iH. pernada, 1, H3. 
Perandar, li, 108. pernear, I, 30áo. 

· Percha, I, 64-. pernoitar, li, 106. 
Percorrer, li, i08. pero, conj. H , 213. 
Perda, li, 107. Perol, conf Il, 2H .. 
Perdição, Perdimento e Per- Peroque, conj. li, 214 . 

da, li, 257 e seg. Peroração, 11, 108. 
Perdido, subst. I, 95; pm·t. Perorar, li, 108. 
· act. 227. Perpassar, li, 106 e seg. 
Perdigoto, 1, 187. Perplexo, li, 108. 
Perdulario, I, f 54. Perscrutar, 11, 108. 
Perdura v e!, li, 107. Persiana, I, . 88. 
Pe•recer, li, 107. Persignar-se, li, 1 O 7. 
Perecimento, 11, 107. Persoél, Pessoa, I, 4·6 . 
Peregrinação, 11. 107. Persol ve1· , li, 108 . 
Peregrinar, Il, 1.06. · Personagem, I, 163. 
Peregrino, U, 107. Persuadir, I, :129. 
Perenne, li, 107. Perterrito, li, 108. 
Peres, I, 90. PerLinaz, II, 108. 
Perlazer, 11, {08. Perto, -Preto, adv. li, i 77 . 
. Perfeição, JI, 108. Perturbar, I, 330, n,· l 08. 
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Perversidade, 11, -107. , os nomes adjecti vos, 123. 
Perverso, I, 2W, 11, 107. -Nomes que só admit-
Perverter, li, 107. tem este numero, H.9 
Pés. Neg·ar a-junctos, 11, e seg. - Nomes que o 

23. não admiltem, 1"20.-
Pesadume, I, 103. Maneira porque formam 
Pescado, I, 95. os camponezes o- dos 
Pescaria, I, 154. nomes pé, r·ei e rim, H 7 
Peso, I, 46. nota. 
Pesqueiro, I, 1õõ. Plumagem, I, 166. 
Pessoa. Vid. Persoa. Pluralidade, I, 164. 
Pestanejar, I, 304. Pobra. Vid. Povo. 
Pesume, I, 153. Pobre, I, 8. 
Petardar, l, 344. Pobrete, I, 188. 
Petitorio, I, 158. Pobreza, I, 9. 
Pevide, I, lt-6 e seg. Pocilga, I, 79. 
Piar.), 298_. Poço, I, 8. 
picada, I, 231. Poderio) I, H8. 
picanço, I. 72. Podre, I, 47: 
Picoto, I, 187. Poeira, I, iõ6. 
Piedade, I, 1õ0. Poeirada, I, 143. 
Pilhagem, I, 165. Poejo, I, 47. 
Pince1ada, I, H 1. Poial, I, 169 nota. 
~incéos, I, 47. Pois, conj. li, 209,218, 221. 
Pinchos. A- , adv~ 11, 1 J9. Poleame, I, 177 e seg. 
Pinheiro, I,. 72. Polme. I, i8. 
Pinotear, I, 304. Pomba, I, 7, l!7. 
Piolho, I, 187. Pombal, I, 169 nota. 
·Pionagem, I, 166. Pompear, I, 34~·. 
Pipilar, I, 298. Ponderado, I, 227. 
Pipitar, I, 298. Popiliame, I, 178. 
Piratagem, _I, 166. · Poppa, I, 4. 
Pistolete, I, t 88. Pôr, I, 7. 
~Ianlío, I, 148. Por, Pro, prep. 11, 116. 
Plural. Como o formam os Porende, adv. obsol. Vid. 

nomes substantivos, I, - Porém. · 
116.- Como o formam Por isso, conj. 11, 219. 

* 
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Por onde, conj. Il, 220. Pousar, I, 18. 
Por tanto, conj. 11, 22L Pousío, I, H8. 
Porém e Porende obsol. adv. Povo, I, 8. 

11, 187. Povo e Povoa , ou Pobra, 
Porque, conj. Il, 218. I, i 11. · 
Porqueira, I, 64. Praça, L 8. 
Porqueiro, I, 5, t5õ. Prado, J, 8. 
Porta do Sol, I, 52 nota. Praga, I; 7. 
Porta. De- em· porta, li, Praguejar; I , 304. 

8L - Praia, I, 80. 
Porta digo, I, 14-7 nota. Pranchas, I, 18. 
Portagem, I, 165. Prasmar, I; 47. 
Portal, I, 169 nota. Prataria, I, 179. 
Porte la, I, 1. 7t nota. Prazo, I, 18. 
Porto e Porta, I, 1H . Pre, prep. H, 130. 
Pós, Depois, prep. 11, _126 Preamar, I, 47. 
Pós. A-. 11, 126, 127 . Prear, I, 47. 
Pós. Em-, li, U6, 128. Precalço, I, 47. 
Pósdata, li, 130. Precatar, 11, 13L 
Posição e Poemento, Il.z Precaver, 11, 131. 

259. Preceder, IJ, 132. 
Pospasto, li, 130. Preciosidade, I, 1B2. 
Posperna, li, 130. Precipitação, li, 131. . 
Pospontar,: II, 130. Precipitado,-I, 227. 
Posponto, II, 130. Precipilar 1 Il, 13L 
Pospôr, . 11, 130. Precípuo, li, 132. 
Possança, I, 182 . PreClaro, li, 132. 
Possesso, I, 2~6. Precorrer, ll, 131 . 
Postergar, li, 130. Precursor, li, 1-3-1. 
Posteridade, I, 163. Predecessor, li, 13 f. 
Posthumo, li, 1. 30. Predestinad-o, 11, 131. 
Pote, I, 246. Predestinar, 11, 131, 
Pouco, adv. 11, 1.82: ·Predilecção, Il, 132. 
Pouco e · Pouco, adv. 11, 'Predilecto, 11, 1.32. 

20:2. Predio, li, 13L 
Poupa, I, 64. Predizer, JI, 131. 
Poupado •. I, 227 .- Predominante, 1, 220. 



Predominar, JI, 132. 
Predomínio, li, 132. 
Preeminente,· li, 132. · 
Preencher, li, 132. 
Preexcelso, Ir, 13:l. 
Preex istencia, li, 132. 
Prefeito; li, 132. 
Preferencia. li, 132. 
Preferi I, 11, 132. 
Prefixo, H, 1H1. 
Prefulgente, li, 132. 
Pregação, H, 131. 
Pregador, li, 13l. 
Pregar, I, 48, 11, 131. 
Pregaria, I, 179. 
Preguiça, I, 64. 
J>rej uiso. I, 4R, li, 132. 
Prelado, II, 132. 
Prelibar, JJ, 131. 
Preludiar, li, 131. _ 
Preludio, li> 132. 
Preluzir, IJ, 131. 
J>rematuro, Jl, 1.31. 
premeditação, 11. 132. 
PI;emeditar, li, 131. 
premunir, ll, 131. 
Prenhe, I, 6. 
Prenhez, I, ·t83. 
Prenome, 11, 131. 
Prenun-cio, 11, 131. 
Preoccupação, ll, 132. 
Preoccupar, 11, 131. 
Prepassar, Il, 131.~ 
Preponderancia, 11, 132. 
Preponderar, li, 13,2. 
Prepôr, 11, 132. 
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Preposições, I, 190, 11, 5 
e seg. 

Preposilo, li, 132.. 
Preposto, IJ, 132. · 
Prepolencia, li, 13~. 
Prepolente, H, 132. 
Prerogativa, li, 13.2. 
Presagi_o, li, 13~. 
Presciencia, li, 132. 
Prescriplo, '1, 240. 
Presença, I, 182. 
Presentir, 11, 131. 
Preservar, 11, 132. 
Presidencia; Il, 132. 
Presidente, li, 1'32. 
Presidir, li, 132. 
Presilha, I, 174 nota ._ 
Preso, I, 48, 240. 
Pressa. A'-, li, 2:·1_, 
Prestadio, I, U 9. 
Prestar, 11,131. 
Preste, I, 48: 
Prestigro, Il, t31. 
Prestito, li, 131. 
Presumido, I, 227. 
Presumir, Il, 131. 

. Pretender, 11, 131. 
Prctensor e Prel~ndenlc, I, 

158 nota. 
Prelo, adv. obsol. Perto. 

I, 6í, li, 177. 
Prevalecer, I, 332. li, 132. 
Pre,'enir, 11, l31. 
Prever, li, 131. 
Previsto, I, 22-7. 
Preza, I, !'i .• 
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Pri, ou Pris, nome latino, Progredir, H, 124. 
1, 124 nota. Progressista, -11, 1U. 

Primeiro, adv, 11, 198. . Progresso, I. 246, li, 124; 
Primeiro. De-·, adv. JI, Projectar,_II, 118. 

19õ. Prolfaçar, I, 34,5. 
Primor; I, 48. Prolixo, IC 124-. 
Principado, I, 161. Promessa, I, 246. 
Prior, ' compara.t. lat. de Promelter, li, 118. 

pri, ou pris, I, ~24 nota. Promettimento e Promessa, 
Pritiga, I, 64. li, 2 67 e seg. 

-Prh:ilegiar, 1, 345. Prominente, li, 124. 
Pro. Vid. Por. · Promontorio, l, 159, 11, 
Proar, J, 34-5 . · 124. 
Proconsul, li, 123. Promover, IJ, 12L 
Procrastinar, 11, 124. Prompto, I, 236. 
P.rocuração, li, 123. Pronome, li, i23. 
Procurador, li, 1-23. Pronomes. Vid. Determina-
Procurar, TI, 123. tivos. 
Prodigalidade. IJ, 1:24. . Pronubo, II, 120. 
Prod1go, H, 124.. Pronunciar, 11, 118. 
Profaçar, li, 118. Propiciar, li, 120. 
Profano, li, 125.. , Propicio, li, 120. 
Professo, I, 227, 238. Propô r, H, 118. 
Proficieilte, 11, 12L Proporção, II, 12 I. 
Proficuo, H, 120. Proporcional, I, 170 nota , 
Profligado, Il, 1U. li, 121. 
Profluvio, li, 124. Proporcionar, li, f2i. 
Profugo, II, 12a. · Proposito-; li, 11.8. 
Prófundar, Il, 12õ. Propugnaculo, li, 118. 
Profundeza, L 184 nota. Propugnar~ ll, H8. 
Profundidade, I, 15:~. -Propulsar, Il, 118. 
Profundo, li, 124, 12_5 e Prorogar, li, i2'"-

nota. · Proscrever, 11, H8. 
Profusão, 11, i '24 . . Pt·oseguiJ', U, 124. 
Progenie, 11, 124. Prolecção, Il, 120. 
Progenitor, 11, 124. Protector, li, 120. 
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Proteger, · li, 120. . 
Prolrahir, 11, f 2í. 
Provança, I, 181. 
ProveiLar, J, 72. 
Proveito, I, 6, II, 120. 
Pro,,idente, IJ, 125. 
l)rovido, H, H!5. 
Provir, li, 12L 
Provocar, II, H8. 
Prumo, I, 48. 
Psalmejar, I, 304. 
J>ublico. De -, adv. JI, 

195 . 
Pucaro, I, 19. 
Pudendo, . I, 250. 
Pulha, I, 48. 
Pundonor, I, 4.8. 
Punhalada, I, H2. 
Punho, I, 6. 
Purgatorio, I, 159. 
Puxa r, I, 48. 

o 

Quandoquc!'que, ádv. obsol. 
11, 188. 

Quanto, conj. II, 208. 
Quaót.oquer, adv. obsol. IJ., 

188. 
Quaresn1a, I, ~8 . 
Quasi, adv. IJ, 18j.. 
Que, determinativo relati-

vo, I, 21:2. . 
Que, conj. copulati,:a, Il, 

203. - Conj. causal, 
217. - Conj. subjuncLi
Yfl, 223. 

Que farte. Vid. 'Farte. · 
Quebrantar, I, 321.. 
Quebrar, I, 5, 281. 
Queda e Cahida, I, 92. 
Queijo, I, ,5, 8 .. 
Queima roupa. A-, li, 

23. 
Queimada, I, 231. 
Queixada, I, i9. 
Queixume, I. 1.53. 
Quelha, I, 11L 
Quem, determinativo rela

l;ivo, I, 212. 
Quemquer, determinaliYo 

Qua, ·conj. Vid. Cá. indefinilo, I, 2H. 
Quad'r·ilha, I, 170: Quente, I, 5. 
Qual, I, 213. . Quer, conj. disjunc~. IJ, 
Qual. O-, determinativo 205. 

relativo, I, .2H e seg. Quiçá, adv. JI, i8q. 
Qualquer, I, 2U.. QuichoLada, I, i4f. 
Qualquizer, I, 214 I!..Ota. Quieto, I, 238. 

·Q1.,1am, adv. H, 182. Quintalejo, I, i88. 
Quando, adv. H, 178. Quisto. I, 240. 
Quando, conj. H, 206. Quitanda, I, 80. 
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Raer, e Reer, I, 48. 
Raina, I, 64.. 
Rainha, I, 3, 6. 
Raio, f, 6. 
Raivoso, I, 65. 
Raiz, J, ~-
Raizame, J, 178. 
Ramada, I, 16.2 e seg. 
Ramalho, 1, 173 nota. 
Ramo e Rama, I, 111. 
Ranchel, I, 186 · 
Ranger, I, .298. · 
Rap~ziada, I, 141, 163. 

. Rapazinho, I, 186. 
Rapto, part.. I, 236. 

· Rapto, s. m. I, 247. · 
Rasoira, I, 49. 
Raspar, I. .298. 
Rastejar, I, 30õ, 312. 
Rastilho, 1, 186. 
Razão, I, 9. 
Re, prep. 11, t-32. 
Realçar, I, 325, li, :134. 
Realce, li, f3!t-. 
Realidade, I, 130. 
Rebarb9, Il, 136': 
Rebater, 11, t3õ. 
Rebaxar_, 11, 138 . . 
Rebentinh~, J, 7.2. 

Rebite, 11, 136. 
Rebojo, II, 136. 
Reboliço, 1, 136, 11, 134-. 
Rebolir, I, 325. 
Hebombar, I, 288. 
Rebombo, 11, 134. 1 

Rebgt.ar, 11, 136. 
Rebraço,· ll, 136. 
Rebramar, I, 3i6, Il, 134. 
Rebuçar, 11, 136 . . 
Rebuço, 11, 136. 
Rebuscado, Il, 134. 
necabdar, I, 19. 
Recamara, IJ, 135. 
R·ecamo, 11,· 13~. · 
Recanto, li, 136. 
Recatado, I, .2'27, 11, 136. 
Recatar, ll, 136. 
Beca to, 11, t36. 
Recear, li, 135. 
Receio, li, 135. 
Receita, I, 9 . 
Receituario, I, 178. 
Recepção e Recebimento, 
. 11, 259. 
Rechaco, li, 135. 
Recheio, li, 13L · 
Recife, I, 80. 
Uecitar, J, 4.9. 
Recobrar, I, ~9. 
Recolher, li, 136. 
Recomposto, JJ, 133. 
Reconcavo, 11, 136 . . 
Hecondito, 11, 136. 
Reconhecimento, 11, 138. 
Reconquista,·, li, 133. 
Recontar, I, 326, li, 134. 
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Recopto e' Recoito, I, 24.0. 
Recorrer, 11, 138. 
Recortar, li, 136. 
Recorte, 11, 136. 
Recreação e Recreio, I, 128 

nota. 
Recrescer, 1, 327,11,134_. 
Recriminar, li, 137. 
Recrudescer, li, 134. 
Recuar, I, 28t, II, 135. 
Recuidar, I, 1327. 
Recurvar, 11, 136. 
Redada, I, U1 . 
Rede, I. 9. 
Redil, I, t72 nota. 
Redizer, 11, 133 . 
Redo. A-, adv. ant. II, 

177. 
Reqobrar, n. 133. 
Reduzir , li, 138. 
Reedificação, II, ·133. 
ReedifJcar, Il, 133. 

. Reer. Vid. Raer. 

RefugÍado, 11, 136. 
Refugiar, II, 136. 
Refugio, II, 13G. 
Refulgentel II, 134. 
Refundir, li, 133. 
Regaço, I, 139. 
Regado, I, -95. 
Regalado, I, 227. 
Regalorio, I, 160. 
Regalo, I, 247. 
Regedoiro, I, 233. 
Regelar, I, 3:28, IJ, 134. 
Regelo, U, 134. 
Regougar, I, 298 .. 
Regras da terminacão da 

lingua latina. ségue-as 
a portugueza para dis
tinguir os generos dos 
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analogia sexual, I, 98 e 
seg. - Sua applicação, 
9 ti e seg . 

Regressar, II, 136. 
Regulado, I, 228. 

Refalsado, li, 134. 
Réferencia, li, 138. 
Referir, Il, 1.38. 
Referver, I, 328, li, 
Reflectido, I, 227. 
Reflexão, 11, 136. 

- RQinado, I, 142. -
134. "Reincidir, li, 133. 

Reflexo, II, :136. 
Refluir, II, 135. 
Refolbado, JI, 136. 
Refolho, li, 136. _ 
Reformação e Reforma, I, 

128 nota. 
Retracto, I, 240. 
Refrear, li, 135. 

. V:OL, IL 

Reisete, I, 187. 
Reílor, I, 9. 
Rejeitado, IJ, 135. 
Rejeitar, Jl, 135. 
Rejeito, part. I, 238. 
Rejeito, s. m·. I, 80. 
Relampadejar, I, 305. 
_Relativo, Il, 138. 
Relego, I, 146 nota. 
~elento, li, 13í. 

29 
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Religião, li, 138. Repartir, II,"i38. 
Relinchar. L 288, 298. Repassar, l, 329 . 
Rel0jar, I, 346. Repasto, li, 133. 
Relogio, I, 49. Repellir, IJ, 135. 
Reloucado, 11, !34. Repetição, li, 1:"13. 
Reluzir, I, 2·89: 3:Z8, 11, RepE.tiçâo da mesma pala-

134. vra . Mechanismo empre-
Rerualdizer, li, 137. gado pela lingua para 
Remanchar, I, 72. produzir varios effeitos 
Remanescer, li, 134. artísticos, li, 280 e seg. 
Remangado, li, 135. Repetir, IJ, 1.33 . 
Remanso, JI; 134. Repinlar, lf, 133. 
Remecher, l, 3.28, li, 134. Replecto, Il, 134 . 

. Remendão, I, 49. Repôr, 11, 1.33. 
Remen-dar, I, 49. Reportado, IJ, '138. 
Remendo, I, 44. Reportar, li, 138. 
Remerecer, L 32 3. Repousar, I, 19, 329. 
Remir, I, 6. Reprehet1so, J, 24.0: 
Remirar, I, 328, H, 134. Represa, li, 135. 
Remissa, L ·247. Represar, 11, i35 .. 
Rémocar, I, 346. Representador e Represen-
Remoer, 11, 134. tante, I, 1.58 e seg. nota. 
Remontado, 11, i34. Represso, I, 243. 
Remorder, li, i34. Reprimir, 11, ,f35. 
Remórdimento e Remorso, Reprobo, IL 137. 

li, 268. Reproducção: H, 133. 
Remoto, I, 2~0 . Reprovattão, li, i37. 
Remudar, 11, 138. Reprovado, li, 137. 
Remugir, I, 3:Z8. Reprovar, li, t37. 
Remurmurar, l, 328. Repulsa, I, 247, li, 135. 
Re-não, li, 1.35. Repulsão e Repulsa, I, i 28 
Renascer, Il, 133. nota. 
Renegado, li, t36. Repulsar, li, 13;$. 
Renegar, li, 136. Repulso, l, 243. 
Renovamento, li, 133. Repurgar, ll, 134. 
Renovar, li, ·t 33. Repux.ar, Il, 135. 
Renovo, 11 1 133. Reque . A-, adv. 11, 177. 
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Requeimado, II, t34. 
Requeimar, I, 329,11, 134. 
Requestar, II, 134. 
Requisito, I, 238. 
Resaber, 11, i 38. 
Resabio, li, 138. 
Resaca, 11, 136. 
Resaudar, li, f38. 
Rescaldo, 11, 133. -
Resenha, I, 29. 
Resentir-se, li, f38. 
Reserva, 11, 136. 
Reservado, li, 136. 
Reservar, li, 136. 
Resfriar, I, 327 . 
Re-sim, li, l3õ. 
Resmungar, I, 298 .. 
Resoar, I, 329. 
Resoluto, I, 240. 
Resonante; 11, 't34. 
Resonar, II, 134. 
Respeitar, 11, 138. 
Respeito, I, 9, I[ 138. 
Respeitoso, li, 1.38. 
Respingar, li, 1.35. 
Réspingo, li, 1. 35. . 
Respirante, li, 1.33. 
Responder, II, 138. 
Resposta, 11. 138. 
Restaurar, Il, 133. 
Restia, I, 72. 
Restolhada, I, 143. 
Restolho,· I, 17 O, 17 4 nota. 
Restricto, I, 243. 
Restrugir. I, 327. 
.R:esulk\t' , Il. 1 36 .. 

Resvaiiar, I, 289. 
Retalhar, I,. 3:29. 
Retardar, I, 330. 
Retemperar, I! 330. 
Retenção, 11, 135. 
Reter, II, 135. 
Retesado, li, 134. 
Reteudo, I, 2ti0. 
Reticencia. Como deva re-

presenlar-s~ para ~ug
mentar o effcito que haja 
de produzir, li, 2~4 
246. • 

Retinnir, I, 330, li, 134. 
Retorcer, I, 330, 11, 136. 
Retorcido, II, 134. 
Retorno, 11, f36~ 
Retorquir, 11, 1.38. 
RelorLa, 11, 13(}. 
Retorto, li, 134. 
Retraer, ou Retraher, II,, 

135. 
Retrahido, II, 1.35. 
Retratar, II, 138. 
Retrato, li, 138. 
Retrete, li, 136. 
Retribuição, li, 1. 38 . 
Retribuir, II, tas . 
Reunir, IJ, 138. 
Revelado, li, 135. 
Revelar, 11, t37. 
Revenerar, I, 330. 
Reverendo., I, 250. 
Reverso, 11, 136. 
Reverter, II, 136, f38 . 
Revesar, H, f.3 6 . 
R e v essa, li, f 36: 
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Revezes. A-' , adv. 11,200. ·Romper. 0-d'alva, I, 92. 
Revirado, li, 136. Roncar, I, .298. 
Revirar, I, 330, TI, i36. Roncaria, I, i 79. 
Reviver, li, 133. Ronquido, I, 1n. 
Revoar, H, 136. Rosa!, I, 166. 
Revogar, li, 137. Rosario, I, 178. 
Revollear, I, 330. Ros~ira, I, 155. 
Revolto, I, 2W, li, 136. Rosnar, I, 290, 298. 
Revolver, I, 330 e seg. Rosquilha, I, 186. 
Rezar, I, ~9. Roteiro, I, 179. 
Ribanceira, I, 72, 156." Uoto, I, 240. 
Ricaço, I, 129. Roubador, I, 72. 
Ridicularia, I, 153. Rouco, I, 3. · 
Rijo, I, _ ~9. Roupagem, I, t 66 . 
. Rijo. De-, ad.v. II, _195. Rouquejar, I, 298, 30(). 
Rim, I, 3. · Rouquidão; I; 29. 
Rinchar, I, 29-8. Rua, I, 50 . 
Risada, I, 144. Rufar, I, 298. 
Robor~do, I, 145; 163. Rufianaz, I, 130. 
Roçar, I, 49, ' 298. Rugido, I, 147. 
Rochedo, I, 1~5. Rugir, I, 290, 298. 
Roda, I, 8. Ruído,], 6, H7. 
Rodagem, I, 166. Ruisinol, Rouxinol, I, 49. 
Rodar, I; 19, _289. Ruivo, I, 7~. 
Rodear, I, 31 O, 32i-. Rular, I, 2~8. 
Rodeira, I, 155. Rumorejar, I, 298, 30õ . 
Rodello, I, 186. 
Rodo. A-·, loc. adv. II, 

23. s 
Rodrigues; I, 90. 
Roer, I, 298. Saar, I, 19. 
Rolha, I, 187. Sabedoria, I, 153. 
Romagem, I, 165. Saber, I, 8: 
Romanos. Mudavam o di- Sabido, I, 228. 

phLhongo au .em o, I, 4 Sabor, I, 8. 
nota. Saborar, I, 19. 

Romper, I, 298. Saborear, I, 305 . 
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Sabugal, I, t 66. _ · Saracenos. Etymologia d'es-
Saccaria, I, 179. te nome, I, 89 nota. 
Sacodido, I, 228. Saraivar. I, 3í6. 
Sadío, I, 149. - Sarar, I, 19. 
Sagax, aug_ de sagus; a, Sardinha, I, 7. 

-um, I, 130 nota. Sargaço, I, 139 e seg. 
Sabida, I, 231. Sargentear, I, 3i6. 
Sahimento e Sabida, li, Sarrido, I, 146. 

269. Saudade, I, 15Ó. 
Sahir, I, 290. Saudar, I, 7. 
Saia, I, 6. Saude, I, 7. 
Saiote, 'I, 188. Scala, I, 69-. 
Salada, I, 145 not.a. Scenario, I,. 178.·. 
Salitre, I, 5Q. · Sciencia, I, 181.. 
Salmonejo, I, 188. Scinte. A- , adY.. li, 200. · 
Sallarinhur, I, 334. Sé, I, 6. -
Saltear, I, 310, Se, determinat. pessoal re.: 
Salva, I, 50. .ciproco, I, 197. 
Salvacão e Salvamento, 11, Se, prefJ . . 11, 139. 

259 e seg: Se, ou Si, conj. li~ 215. 
Salvo, I, 238. Sebe, I, 8. 
Salvo. A seo -, 11, 23. Secção; H, 139. 
SambeniLar, I, 3í6. Secco, I, 23S. 
Sambenito, I, 50. Secreto. De -, adv. li, 
Sanches, I, 90. 195. 
Sanctuario, I, 153-. Sed, conj .• obsol. 11, 210. 
Sundejur, I, 297, 305. Sêde, I, 4·, 9. 
Sangrado . Dr. -, I, 228. Segar, Il, 1.3'9. 
Sangrar, I, 80 Segmento, 11, 139. 
Sangueira, I, 156. Segredar, I, 346. 
Sangnínario, I, 15L Segredo, I, õ, 11, t39. 
Sapal, I, 147, 170 nota. Segregar, H, 139. 
Sapatear, J, · 305_ Seguir, I, 8. 
Sapaleirada, I, 163. Segurança, I, 181. 
Saquilel, I, 186. Segur. Vid.- Segure. 
Saraca. Origem do nome Segurar, II, 139. 

Saracenos, C 89 nota. Segure e Segur,I, 19, li, 139. · 
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Segurelha, I, 29. 
Seguro, I, 238, U, f39. 
Seio, I, 7. 
. Seita, I, 9. 
Seje. Vid. Ceje. 
Selecção, 11, 139. · 
Selha, I, õO. 
Sellim, I, ·186. . 
Sem, prep. ll, H-0. 
Semana, l, õO. 
Semanario. I, f 78. 
Semel, I, f 9. 
Sementeira, I, 179. 
Sempre, adv. Il, i 78. 
Senado, I, 162. · 
Senão, conj. comparat. Il, 

207. 
Senão, conj . advers. li, 

211. 
Senão, conj. condi c. Il, 

216. 
Senda, I, 50. 
Sendeiro, I, 86. 
Sen_horio, I, 148. 
Sentido, I, 228. 
Se)!ltembrisada, I, U1. 
Sepulto, I, 2.38. 
Seringatorio,. I, Hi8 e seg. 
Serio, II, 139. 
Sermonario, I, 178. 
Serpol, I, 6o. 
Serra, H, 139. 
Serrar, I. 2H8. 
Serrazinar, I, 2~8, 305. 
Serreta, I, 187. 
Serro c Serra, 1, f H. 
Sert.an, · I .• 3. 

Sesso, I, '248. 
Séstro, I, 5'1. 
Sexo, II, 139 . 
Si. Sobre-, U, l6 t. 
Siba, I,. 6!5 .. 
Sibilar, I, 298. 
Sicaes, conj. obsol. 11, 216. 
Siccus, nome latino, I, 36. 
Sigana, I, 20. 
Significado, · I, 232. 
Signo Samão, I, 51. 
Silvado, I, 142. 
Silvar, I, 298 . 
Si I vedo, I, t 45. 
Sifveira, I, 179. 
Silvo., I, 65. 
Sim~ adv. 11, 186. 
Simplorio, I, 160: 
Sinceiral, 1, 166. 
Sinete, I, !H. 
Singu lar. Nornes que só 

admittem este numero , 
I, 120. 

Sismar', I, 72 e seg. 
Siso. De-, adv. li, 196. 
Sitia!, I, 170 nota : 
Só e Sóes, adv. ll, 191. 
Só por só. Loc. adv. li , 
. 202. 
Soabr:ir, 11, H6. 
Soado, I, 228. 
Soão, I, 51. 
Soassar, 11, U6. 
Sob, Sub~ prep .. II, 141. 
Sob. De-, prep . 11, U2. 

· - Usa-se Lambem como 
adverbio, ibtd. 
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Sobaco 11, 143. Sobre si. Vid . Si. 
Soberania, li, 15 3.- Sobre a tarde. Vid. Tarde. 
Soberanisar, li, 1rl3. Sobre o trigueiro. Vid. Tri-
Soberano, 11, .153. gueiro. 
Soberba, 1, 8. , Sobreabundoso, IL 16-IL 
Soberbo, I, 20, li, 153. Sobreb.ailéo, li, 152. 
Soblinhar, li, 142. Sobrecarga, 11, 164. 
Soborralho, li, U3. Sobrecarregado, li, 164. 
Sobpé, li, 1_ ~7 . Su..brecarregar, H, i6il. 
Sobpoer, li, 1 U e seg. Sobrecelestial, Il, 1.6~ . 
Sobraçar, li, U-2. So breceo, li, in 2. 
Sobradar, li, 152. Sobrechegar, li, 158. 
Sobrancelhas, li, 1.52 . Sobrecheio, 11, 164. 
Sobre, Super, prep. li, H9. Sobreclaustra, li, Hl2 . . 
Sobre o amarelo. Vid. Ama- Sobrecurva, li, 152. 

relo. Sobredente, li, 1.52. 
Sobre a amarra. Vid. Amar- Sobredicto, H, 152. 

ra. Sobredourado, 11, i 52. 
Sobre anchora. Vid. An- Sobredourar, H, 151 . 

chora. Sobreeminente, 11, HH. 
Sobre aviso . Vid. Aviso. Sobreerguer, 11, 151. 
Sohreobranco;Vid.Branco. Sobreesperar, IJ, 163. 
Sobre conselho. Vid. Con- Sobr~exaltar, li, 163 e seg . 

. selho. Sobreexceder, li, :163. 
Sobre o hynverno. Vid-. Sobregavea, II, 152. 

Hynverno. Sobreguisa, 11, 1.6L 
Sobre maneira. Vid. Ma- Sobrejuiz, li, 153. 

neira. SobrejustiÇa, II, 153. 
Sobre a manhan. Vid. Ma- ~obrelevado, 11, 152. 

nhan. Sobrelevar, U, H>t, i63. 
Sobre mesa. Vid. Mesa. Sobreloja, li, 1 õ2. 
Sobre modo. Vid. :Modo. Sobremesa, 11, :158. 
Sobre a noite. Vid. Noite. Sobrenatural, H, 164. 
Sobre obriga~ão. Víd. Obri- Sobrenomeado, ll, 164. 

gação. · Sobreolhar, li, 153. 
Sobre palavra. Vid. Pal(l- Sobrepasto, II, 158. 

vra. ' SolJrepelliz, I, 51. 
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Sobreposse, li, 16í. Soffrear, II, 1~9. 
Sobreposto, }1, 11>2. Soffrido, I, 228. 
Sobrepraleado, li, HS2. Soidade. Vid. Saudade. 
Sobrepratear, li, 15t. Soido, I, 147. 
Sobrepresa, IJ, 158. Sol cris, I, 5L 
Sobrepreso, I, 2i0. · Solapade, li, 146. 
Sobrepujar, 11, HH, f63. Solapar, Il, 143. 
Sobreronda, 11, 153. Soldar, I, 51. 
Sobrerondar, li, i53. Solecismo, I, 195, li, 91 
Sobresahir, Il, 163. nota~ 
Sobresafente, 11, i 64. Solemnidad.e, I, 152. 
Sobresallado, 11, 1ã9. Solellrar, II, U7. 
Sobresallar, li, 159. Solevantar, H; H7. 
Sobresaltear, li, 159. Solfejar, I, 305. 

- Sobresalto, 11, 159. Soliva, J,, 29. 
Sobresarar, Jl, :151. Solto, I, 238 .; 
Sobreser, I, õ:l. Il, 132. Soluçar, I, 298. 
Sobrestante, li, 153. Soluço, I, 80. 
Sobrestar, 11, 102. Sombra, I, 73. 
Sobretecido, li, 152. Sombrio, I, 149. 
Sobreventa. De-, H, 159. Somenos, li, 147. 
Sobrevento, Il, 159. ' SomiLLigo, I, 73. 
Sobrevestir, Il, :l5L Sommar, I, 260. 
Sobrevir, li, 158. · Somneira, I, 156. 
Sobreviver, 11, 161. Sonegar. Vid. Subnegar. 
Sobrio; 11, :139. · Sonoite, li, H9. 
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Suburbio, li, 148. 
Subvenlaneo, H. 147. 
Subvertido, II, 143. 
Succeder, Il, 148. 
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Genio da Língua Portugucza, 2 vol. 8.• francez. Preço .• .•. 

F. D. D' ALMEIDA E ARAUJO. 
Chronica da Rainha D. Maria u. Acha-se imp;e·sso o 1.• vol. 

em folio. Preço ... iô':PEs'i>:E'-M"EN-ooNc~;····.'········· 
Memorias de litteratura contemporanea, 1 vol. 8.• fr ....... . 
Lições pa..a maridos, comedia em 3 actos, 1 vol. 8. 0 fr ••• 

L. A. PALMEilUM. I 

Poesias, 3.• edição, correcta, 1 vol. 8. 0 francez. Preço .... 
Dois casamentos de conveniência, comedia em 3 actos, 1 vol. 

8. o francez. Preço.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. · . · .. . 
Como se sobe ao poder, comedia em 3 actos, 1 vol. 8 .0 fr .. . 
O Sapateiro d'escada, coml'!dia em 1 a c to, 1 v oi. 8. o f r .... .. 
A Domadora de feras, comedia em 1 aoto, 1 vol, 8. 0 fr ..... . 

EULHÁO PATO. · 
Amor virgem n'uma peccadora, comedia. em 1 acto, 1 \'OI. 

8." franccz. Preço .•..... _ ...... , .... ........ . 
A. CEZAR DE LACERDA. 

Sccnas de família, comedia e~ 2 actos, 1 vol. 8. 0 fr ...... . 
A Duplice ex istencia, comedia em 4 actos, 1 vol. 8. 0 fr ..... .. 
A Probidade, comedia em 2 ·actos e 1 prologo, 1 vol. 8. 0 fr. 

J. D'ABOIM. 
A' tarde entre a murta, comediaem3actos, 1 vol. 8. 0 fr ... 

MENDES LEAL ANTONIO. 
Poesias, 1 vol. 8. 0 fr.ancez . Preço .....•........ ..... 
Abel e Caim, comedia em 3 actos, 1 vol. 8. 0 fr. Preço ...... 

I. M. FEIJOO. 
Camões do Rocio, comedia em 3 actos, 1 vol. 8. 0 fr ..... . 
A Torre uo Corvo, drama em 4 actos e um prologo, 1 vol. 

8. 0 f.rancez; Preço . ..... .... ..... ................ . 
E. BIESTER. 

Um Quadro da vida, drama em 5 actos, 1 vol. 8.0 francez .. 
A Rcdempção,' comed1a-drama em 3 actos, 1 vol. 8. 0 francez 
Duas epocas da vida, comedia em 3 aclos. 1 vol. s.• fr .... 
Uma viagem pela litteralura contemporanea, 1 vol. 8.• fr. 

ALFREDO HOGAN. • 
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As Braz il eiras, comedia-drama em tres actos, 1 vol. 8.• fr... 300 
Ninguem julgue peJas apparencias, comedia-drama em 3 

actos, 1 vol. 8. 0 fr. ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 360 
Os Dissipadores, comedia em 4 actos, 1 vol. s.• fr.... . . . . 400 
É melhor não ex periwenlar, comedia em 1 a elo, 1 v oi. 8. 0 f r. 200 

NO PRELO. · 
Os Fi lhos d0s trabalhos, drama em 4 aclos, por A.. C. Lacerda • 

. O Mentor da mocidade. 
l\lemorias do Coração, por Alfredo, Hogan. 
AI v a Eslrella, por Mendes Leal Junior, 
Os llrasões d.as cidades t1 vil! as de Portugal por I. _de V. Bar tosa · 
Poesias de H. Van-Deiters. 
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